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 المرآن

ُ فَؤُولَئَِن هُُم ا ُ فٌِِه َوَمْن لَْم ٌَْحكُْم بَِما أَْنَزَل ّللا  ْنِجٌِل بَِما أَْنَزَل ّللا  ({ 4ْٗلفَاِسمُوَن )}َوْلٌَْحكُْم أَْهُل اإْلِ
 [4ٗ]المائدة: 

 التفسٌر:
فؤولبن ولٌحكم أهل اإلنجٌل الذٌن أُرِسل إلٌهم عٌسى بما أنزل هللا فٌه. ومن لم ٌحكم بما أنزل هللا 

 هم الخارجون عن أمره، العاصون له.
ُ فٌِِه{ ]المابدة:   ْنِجٌِل بَِما أَْنَزَل َّللاه [، أي:" ولٌحكم أهل 2ٗلوله تعالى:}َوْلٌَْحكُْم أَْهُل اإْلِ

 .(ٔ)اإلنجٌل الذٌن أُرِسل إلٌهم عٌسى بما أنزل هللا فٌه"
ً فً اإلنجٌل من العفو عن من األحبار والرهبان بما أنزل هللا فٌه ٌعن لال مماتل:" 

 .(ٕ)الماتل أو الجارح والضارب"
 .(ٖ)"لٌل لهم فً ذلن الزمان وأمروا أن ٌحكموا به لال الخطٌب اإلسكافً:" 
 .(ٗ)"أَْي: وللنا لهم: لٌحكموا بهذا الكتاب فً ذلن الولت لال الواحدي:" 
 .(٘)"ومعنى أمره لهم بالحكم أي هكذا ٌجب علٌهم لال الزمخشري:" 
، أي: لٌإمنوا بجمٌع ما فٌه، ولٌمٌموا ما أمروا به فٌه، ومما فٌه البشارة لال ابن كثٌر:" 

واألمر باتباعه وتصدٌمه إذا وجد، كما لال تعالى: } لُْل ٌَا أَْهَل اْلِكتَاِب لَْستُْم َعلَى  -ملسو هيلع هللا ىلص-ببعثة دمحم 
ٍء َحتهى تُِمٌُموا التهْوَراةَ َواإلْنِجٌ ًْ ٌْكُْم ِمْن َربِّكُْم { اآلٌة ]المابدة: َش َل ولال تعالى:  ،[1َٙل َوَما أُنزَل إِ

ًه الهِذي ٌَِجُدونَهُ َمْكتُوبًا ِعْنَدهُْم فًِ التهْوَراةِ َواإلْنجِ  ًه األّمِ سُوَل النهِب ٌِل ٌَؤُْمُرهُْم } الهِذٌَن ٌَتهبِعُوَن الره
ٌِْهُم اْلَخبَابَِث َوٌََضُع َعْنُهْم إِْصَرهُْم بِاْلَمْعُروِؾ َوٌَْنَهاهُْم َعِن الْ  ُم َعلَ ُمْنَكِر َوٌُِحلُّ لَُهُم الطهٌِّبَاِت َوٌَُحّرِ

ُروهُ َونََصُروهُ َواتهبَعُوا النُّوَر الهِذي أُنزلَ  ٌِْهْم فَالهِذٌَن آَمنُوا بِِه َوَعزه َمعَهُ  َواألْؼبلَل الهتًِ َكاَنْت َعلَ

 .(ٙ)"[2ُ٘ٔمْفِلُحوَن { ]األعراؾ: أُولَبَِن هُُم الْ 
فؤمر المسٌسٌن والرهبان أن ٌحكموا بما أنزل هللا فً التوراة لبل  لال مماتل بن حٌان:" 

أن عزٌر ابن  :أن ٌنزل اإلنجٌل فكفر من كفر من أهل التوراة واإلنجٌل، فكذبهم دمحما ملسو هيلع هللا ىلص بمولهم
وأن  ،وأن ٌد هللا مؽلولة ،وأن عٌسى هو هللا ،وأن هللا ثالث ثبلثة ،والمسٌح ابن مرٌم ابن هللا ،هللا

هللا فمٌر وهم أؼنٌاء، ولو أنهم حكموا بالرجم والمصاص والجراحات لكانوا كفارا باهلل بتكذٌبهم 
 .(2)"ولولهم على هللا الكذب والبهتان -ملسو هيلع هللا ىلص-دمحما 

بما فً التوراة من األحكام ألن اإلنجٌل إن عٌسى علٌه السبلم كان متعبدا "لٌل: و 
ٌرد  {ولٌحكم أهل اإلنجٌل بما أنزل هللا فٌه}مواعظ وزواجر واألحكام فٌه للٌلة. وظاهر لوله 

وإن ساغ لمابل أن ٌمول:  ،[1ٗذلن، وكذلن لوله: } ِلُكّلٍ َجعَْلَنا ِمْنكُْم ِشْرَعةً َوِمْنَهاًجا { ]المابدة: 
 .(1)"ل هللا فٌه من إٌجاب العمل بؤحكام التوراةمعناه: ولٌحكموا بما أنز

لوله تعالى: }ولٌحكم أهل األنجٌل بما أنزل هللا فٌه{: فٌه داللة على أن  لال الجصاص:" 
ما لم ٌنسخ من شرابع األنبٌاء المتمدمٌن فهو ثابت، على معنى أنه صار شرٌعة للنبً ملسو هيلع هللا ىلص لموله: 

أنزل هللا فٌه{ ومعلوم أنه لم ٌرد أمرهم باتباع ما أنزل هللا فً اإلنجٌل  }ولٌحكم أهل األنجٌل بما
إال على أنهم ٌتبعون النبً ملسو هيلع هللا ىلص ألنه صار شرٌعة له; ألنهم لو استعملوا ما فً اإلنجٌل مخالفٌن 

                                                             
 .ٙٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .1ٔٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕ)
 .٘ٙٗ/ٔدرة التنزٌل وؼرة التؤوٌل: (ٖ)
 .ٕٕٖالوجٌز: (ٗ)
 .55ٔ/ٕالككشاؾ: (٘)
 .ٕٙٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .1ٗٔٔ/ٗ(:ص1٘ٗٙأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .5ٖٙ/ٔالكشاؾ: (1)
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مال أحكام تلن الشرٌعة للنبً ملسو هيلع هللا ىلص ؼٌر متبعٌن له لكانوا كفارا، فثبت بذلن أنهم مؤمورون باستع
 .(ٔ)"على معنى أنها لد صارت شرٌعة للنبً علٌه السبلم

، فكؤنه لال: «كً»على معنى ، بكسر البلم وفتح المٌم، «ولٌحكم»حمزة:األعمش ولرأ 
 .وآتٌناه اإلنجٌل لكً ٌحكم أهل اإلنجٌل بما أنزل هللا فٌه

فهو  ،[5ٗالمابدة:  {]م بٌنهموأن احك}ومن لرأه على األمر فهو كموله: لال المرطبً:"
 إلزام مستؤنؾ ٌبتدأ به، أي لٌحكم أهل اإلنجٌل أي فً ذلن الولت، فؤما اآلن فهو منسوخ. 

ولٌل: هذا أمر للنصارى اآلن باإلٌمان بدمحم ملسو هيلع هللا ىلص، فإن فً اإلنجٌل وجوب اإلٌمان به، 
  .(ٕ)"والنسخ إنما ٌتصور فً الفروع ال فً األصول

على معنى األمر، تمدٌره: وأمرنا أهله ، البالون }ولٌحكم{ بإسكان البلم وجزم المٌم ولرأ
 .(ٖ) أن ٌحكموا بما أنزل هللا فٌه

واالختٌار الجزم، ألن الجماعة علٌه، وألن ما بعده من الوعٌد والتهدٌد ٌدل "لال مكً: 
 .(ٗ)"على أنه إلزام من هللا تعالى ألهل اإلنجٌل

تان مشهورتان متماربتا المعنى، فبؤّيِ ذلن لرأ لارئ فمصٌٌب فٌه لراء لال الطبري:"
 .(٘)الصواَب"

ألن هللا تعالى لم ٌنزل كتابا إال  ،والصواب عندي أنهما لراءتان حسنتان ولال النحاس:"
 .(ٙ)"لٌعمل فٌما فٌه وأمر بالعمل بما فٌه فصحتا جمٌعا

 ،«األنجٌل» :وروٌت عن الحسن، المراءة فٌه بكسر الهمزة ،«اإلنجٌل»و لال الزجاج:"
 .(2)"أفعٌل، ولٌس فً كبلم العرب هذا المثال، «أنجٌل»بفتح الهمزة، وهذه لولة ضعٌفة، ألن 

ُ فَؤُولَبَِن هُُم اْلفَاِسمُوَن{ ]المابدة:  [، أي:" ومن 2ٗلوله تعالى:}َوَمْن لَْم ٌَْحكُْم بَِما أَْنَزَل َّللاه
 .(1)هم الخارجون عن أمره، العاصون له"لم ٌحكم بما أنزل هللا فؤولبن 

ومن لم ٌحكم بما أنزل هللا فً اإلنجٌل من العفو والتص من الماتل والجارح  لال مماتل:" 
 .(5)"-عز وجل -والضارب، }فؤولبن هم الفاسمون{ـ ٌعنى: العاصٌن هلل

للحك. ي: الخارجون عن طاعة ربهم، المابلون إلى الباطل، التاركون أ لال ابن كثٌر:" 
 .(ٓٔ)"ولد تمدم أن هذه اآلٌة نزلت فً النصارى، وهو ظاهر السٌاق

 .(ٔٔ)"فؤنزل هللا فؤولبن هم الفاسمون فً الكفار كلها لال البراء:" 
هذا الحكم لكتابه لال: ومن لم ٌحكم أٌضا فً أهل  لال عبدالرحمن بن زٌد بن اسلم:" 

 .(ٕٔ)"اإلنجٌل بذلن فؤولبن هم الفاسمون
ٌَا أٌََُّها  ولال أٌضا:" كل شًء فً المرآن إال للٌبل }فاسك{، فهو كاذب. ولرأ لول هللا: }

 .(ٖٔ)، ههنا، كاذب "«الفاسك»[ لال:ٙالهِذٌَن آَمنُوا إِْن َجاَءكُْم فَاِسٌك بَِنبَإٍ{ ]سورة الحجرات: 
 ومن لم} :أنزلت فً أهل الكتاب أنهم تركوا أحكام هللا كلها فً هذه اآلٌة ولال الحسن:"

 .(ٔ){"ٌحكم بما أنزل هللا فؤولبن هم الفاسمون

                                                             
 .ٕ٘٘/ٕأحكام المرآن: (ٔ)
 .5ٕٓ/ٙتفسٌر المرطبً: (ٕ)
 .ٗ٘٘/ٔ، وزاد المسٌر:ٕٖٔ/ٔ، ومعانً المرآن للفراء:ٕٗٗانظر: السبعة فً المراءات: (ٖ)
 .5ٕٓ/ٙنمبل عن: تفسٌر المرطبً: (ٗ)
 .2ٖٗ/ٓٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .2ٕٓ/ٔإعراب المرآن: (ٙ)
 .1ٓٔ/ٕمعانً المرآن: (2)
 .ٙٔٔالتفسٌر المٌسر: (1)
 .1ٔٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (5)
 .2ٕٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٓٔ)
 .1ٗٔٔ/ٗ(:صٔٙٗٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
 .1ٗٔٔ/ٗ(:صٓٙٗٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕٔ)
 .2ٖٙ/ٓٔ(:صٖٕٓٔٔأخرجه الطبري) (ٖٔ)
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لال: أنزلت فً  {،ومن لم ٌحكم بما أنزل هللا فؤولبن هم الفاسمون:"}الشعبًوعن 
 .(ٕ)"النصارى

وروي عن ابن  .(ٖ)"لال: فسك دون فسك {،فؤولبن هم الفاسمون"}عن عطاء فً لوله: و
  .(ٗ)طاوس مثل ذلن

 .(٘)"العاصون {،أنزل هللا فؤولبن هم الفاسمونومن لم ٌحكم بما } :"مجاهدوعن 
اآلٌات. لال: نزلت فً  {،ومن لم ٌحكم بما أنزل هللا فؤولبن هم الفاسمون:"}عن إبراهٌمو

 .(ٙ)"بنً إسرابٌل ورضً بها لهإالء
 ...وحسن عمب ذلن التولٌؾ على وعٌد من خالؾ ما أنزل هللا لال الزمخشري:" 
وأصوب ما ٌمال فٌها أنها  ،ٌحكم بما أنزل هللا هو على جهة التؤكٌدهذه الصفات لمن لم  :وتمرٌره

تعم كل مإمن وكل كافر، فٌجًء كل ذلن فً الكافر على أتم وجوهه، وفً المإمن على معنى 
 .(2)"كفر المعصٌة وظلمها وفسمها

لؽة: الخروج عن الشًء، أو المصد، وهو الخروج عن الطاعة، والفسك: « الفسك»و 
والعرب تمول: إذا خرجت الرطبة من لشرها: لد فسمت الرطبة من لشرها، وفسك فبلن الفجور، 

فً الدنٌا فسماً: إذا اتسع فٌها، وهّون على نفسه، واتسع بركونها لها، لم ٌضٌّمها علٌه، ورجل 
فاسك، وفسٌك وفَُسك: دابم الِفْسك، والفوٌسمة الفؤرة: تصؽر فاسمة، لخروجها من جحرها على 

 .  (1)فسادها، والتفسٌك ضّد التّعدٌلالناس وإ
وأما الممصود بالفسك اصطبلًحا: فمد تنوعت عبارات العلماء فً ذلن، على النحو  

 اآلتً: 
لال ابن عطٌة: 'الفسك فً عرؾ االستعمال الشرعً: الخروج من طاعة هللا ـ عز  -أوال:

، (ٓٔ)لاله الطبري . وكذا(5)وجل ـ فمد ٌمع على من خرج بكفر، وعلى من خرج بعصٌان "

 . (ٔٔ)والمرطبً 
ٌَْفسُمُوَن {]سورة البمرة: ولد روي "عن   [، أي بما 5٘ابن عباس فً لوله:}بَِما َكانُوا 

 .(ٕٔ)بعُدوا عن أمري"
لال الشوكانً:عن هذا التعرٌؾ:" وهذا هو أنسب بالمعنى اللؽوي، وال وجه لمصره  

 .(ٖٔ)على بعض الخارجٌن دون بعض " 
ابن كثٌر: والفاسك: هو الخارج عن الطاعة. تمول العرب: فسمت الرطبة:  ولال -والثانً:

 . (ٗٔ)إذا خرجت من لشرتها; ولهذا ٌمال للفؤرة: فوٌسمة، لخروجها عن ُجْحرها للفساد
                                                                                                                                                                               

 .1ٗٔٔ/ٗ(:صٕٙٗٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .5ٗٔٔ/ٗ(:صٖٙٗٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .5ٗٔٔ/ٗ(:صٗٙٗٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 . ذكره دون إسناد.5ٗٔٔ/ٗانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم: (ٗ)
 .5ٗٔٔ/ٗ(:ص٘ٙٗٙأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .5ٗٔٔ/ٗ(:ص2ٙٗٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .55ٔ/ٕالككشاؾ: (2)
( ، 1ٙ٘لفٌومً ص )( ، والمصباح المنٌر لٕٓ٘/ٕ( ومعجم مماٌٌس اللؽة )1ٖٓ/ٓٔ( انظر : اللسان )ٔ)

 ( .2ٕ٘( ، ومفردات الراؼب ص )ٕٓ٘/ٗوترتٌب الماموس المحٌط للزاوي )
 (.٘٘ٔ/ٔ(  تفسٌر ابن عطٌة)ٕ)
( ، 1ٙ٘( ، والمصباح المنٌر للفٌومً ص )ٕٓ٘/ٕ( ومعجم مماٌٌس اللؽة )1ٖٓ/ٓٔ( انظر : اللسان )ٔ)

 ( .2ٕ٘)( ، ومفردات الراؼب ص ٕٓ٘/ٗوترتٌب الماموس المحٌط للزاوي )
 (.٘٘ٔ/ٔ(  تفسٌر ابن عطٌة)ٕ)
 .ٓٔٗ-5ٓٗ/ٔ( أنظر: تفسٌره: ٖ)
 (.ٕ٘ٗ/ٔ( تفسٌر المرطبً)ٖ)
 .ٓٔٗ-5ٓٗ/ٔ(:ص2ٔ٘(أخرجه الطبري)ٖ)
 ( . 2٘/ٔ( فتح المدٌر )ٗ)
 .5ٕٓ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٗٔ)
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وثبت فً الصحٌحٌن، عن عابشة أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال: "خمس فواسك ٌُمتلن فً الحل  
 .(ٔ)أة، والعمرب، والفؤرة، والكلب العمور"والحرم: الؽراب، والحد

 .(ٕ)ولال البٌضاوي: " الفاسك الخارج عن أمر هللا بارتكاب الكبٌرة "  -والثالث:
ولال األلوسً: "الفسك شرًعا: خروج العمبلء عن الطاعة، فٌشمل الكفر ودونه  -والرابع:

ٌرة، فبل ٌطلك على من الكبٌرة والصؽٌرة، واختص فً العرؾ واالستعمال بارتكاب الكب
 . (ٖ)ارتكاب اآلخرٌن إال نادًرا بمرٌنة " 

أعّم من  –ومن خبلل التعرٌفات السابمة: ندرن عموم مصطلح الفسك، فهو فً األصل   
حٌث ٌشمل الكفر وما دونه من المعاصً، ولكن خّصه العرؾ بمرتكب الكبٌرة، ولذا  (ٗ)-الكفر 

ٌمول الراؼب األصفهانً: " والفسك ٌمع بالملٌل من الذنوب والكثٌر، ولكن تعورؾ فٌما كان 
 .(٘)كثٌراً"
 الفوابد:

ه ورسوله، أن التحاكم إلى شرع هللا من ممتضى شهادة أن ال إله إال هللا، وأن محمًدا عبدأن -ٔ
فإن التحاكم إلى الطواؼٌت والرإساء والعرافٌن ونحوهم ٌنافً اإلٌمان باهلل عز وجل، وهو كفر 

 .وظلم وفسك
 -كما هً الٌوم-: إننا نجد فً المرآن الكرٌم آٌات تشهد بصدق التوراة الرد على من ٌمول -ٕ

من ، حرٌؾ، وال تزٌٌؾوتإكد أن الكتابٌن لم ٌصابا بت -كما هو الٌوم-وتشهد بصدق اإلنجٌل 
}ِ ُمونََن َوِعْنَدهُُم التهْوَراةُ فٌَِها ُحْكُم َّللاه ٌَْؾ ٌَُحّكِ ولوله: }َوْلٌَْحكُْم [، ٖٗ]المابدة:مثل لول المرآن }َوَك

ُ فٌِِه{  ْنِجٌِل بَِما أَْنَزَل َّللاه  [.2ٗ]المابدة:أَْهُل اإْلِ
 :(ٙ)للنا له

المرآن الكرٌم تإكد أن أصابع العبث امتدت إلى أواًل: نصدر اإلجابة بآٌات كرٌمة من 

ِ ثُمه  -هذه الكتب، كموله تعالى:  }أَفَتَْطَمعُوَن أَْن ٌُْإِمنُوا لَكُْم َولَْد َكاَن فَِرٌٌك ِمْنُهْم ٌَْسَمعُوَن َكبَلَم َّللاه
فُونَهُ ِمْن بَْعِد َما َعمَلُوهُ َوهُْم ٌَْعلَُموَن{ }َوإِذَا َلمُوا الهذِ  ٌَن آَمنُوا لَالُوا آَمنها َوإِذَا َخبَل بَْعُضُهْم إِلَى ٌَُحّرِ

وكُْم بِِه ِعْنَد َربِّكُْم أَفَبَل تَْعِملُوَن{  ٌْكُْم ِلٌَُحاجُّ ُ َعلَ ثُونَُهْم بَِما فَتََح َّللاه }أََواَل ٌَْعلَُموَن أَنه بَْعٍض لَالُوا أَتَُحّدِ
وَن َوَما ٌُْعلِ  َ ٌَْعلَُم َما ٌُِسرُّ ًه َوإِْن هُْم إِاله ٌَظُنُّوَن{ َّللاه ٌُّوَن اَل ٌَْعلَُموَن اْلِكتَاَب إِاله أََمانِ نُوَن{ }َوِمْنُهْم أُّمِ

ِ ِلٌَْشتَُروا بِِه ثََمنً  ٌِْدٌِهْم ثُمه ٌَمُولُوَن َهذَا ِمْن ِعْنِد َّللاه َ ٌٌْل ِللهِذٌَن ٌَْكتُبُوَن اْلِكتَاَب بِؤ ٌٌْل لَهُ }فََو ا ا لَِلٌبًل فََو ْم ِممه
ا ٌَْكِسبُوَن{ ٌٌْل لَُهْم ِممه ٌِْدٌِهْم َوَو  [.25-2٘]البمرة:َكتَبَْت أَ

فُوَن اْلَكِلَم َعْن َمَواِضِعهِ  ا ولوله: }فَبَِما نَْمِضِهْم ِمٌثَالَُهْم لَعَنهاهُْم َوَجعَْلَنا لُلُوبَُهْم لَاِسٌَةً ٌَُحّرِ  َونَسُوا َحظا
ُروا بِِه َواَل تَزَ  ا ذُّكِ َ ٌُِحبُّ ِممه اُل تَطهِلُع َعلَى َخابِنٍَة ِمْنُهْم إِاله لَِلٌبًل ِمْنُهْم فَاْعُؾ َعْنُهْم َواْصفَْح إِنه َّللاه

ُروا بِِه فَؤَؼْ  ا ذُّكِ َنااْلُمْحِسنٌَِن{ }َوِمَن الهِذٌَن لَالُوا إِنها َنَصاَرى أََخْذَنا ِمٌثَالَُهْم فَنَسُوا َحظاا ِممه ٌْ ٌْنَُهمُ  َر  َب
ُ ِبَما َكانُوا ٌَْصنَعُوَن{ }ٌَا أَْهَل ا ٌَاَمِة َوَسْوَؾ ٌُنَبِّبُُهُم َّللاه ٌَْوِم اْلِم ْلِكتَاِب لَْد اْلعََداَوةَ َواْلبَْؽَضاَء ِإلَى 

ا كُْنتُْم تُْخفُوَن ِمَن اْلِكتَاِب َوٌَْعفُو َعْن َكثٌٍِر{   [.٘ٔ-ٖٔالمابدة:]َجاَءكُْم َرسُولَُنا ٌَُبٌُِّن لَكُْم َكثًٌِرا ِممه
ُسوُل اَل ٌَْحُزْنَن الهِذٌَن ٌَُساِرعُوَن فًِ اْلكُْفِر ِمَن الهِذٌَن لَالُوا آَمنها بِؤَْفَواهِ  ٌَا أٌََُّها الره ِهْم َولَْم ولوله: }

اعُوَن ِلمَْوٍم آَخِرٌَن لَمْ  اعُوَن ِلْلَكِذِب َسمه فُوَن اْلَكِلَم ِمْن  تُْإِمْن لُلُوبُُهْم َوِمَن الهِذٌَن َهاُدوا َسمه ٌَؤْتُوَن ٌَُحّرِ
 [.ٔٗ]المابدة:بَْعِد َمَواِضِعِه ٌَمُولُوَن إِْن أُوتٌِتُْم َهذَا فَُخذُوهُ َوإِْن لَْم تُْإتَْوهُ فَاْحذَُروا{ 

ال تسؤلوا أهل الكتاب عن شًء فإنهم لن : »-مرفوًعا -ولد روى أحمد من حدٌث جابر 
 . (ٔ)«ٌهدوكم ولد ضلوا

                                                             

 (.51ٔٔ( وصحٌح مسلم برلم )ٖٖٗٔ(صحٌح البخاري برلم )ٔ)
 ( . ٖٔٔ/ٔظر :تفسٌر أبً السعود )(وانٔٗ/ٔتفسر البٌضاوي ) -(٘)
 (.ٕٓٔ/ٔ(  تفسٌر األلوسً )ٙ)
( ، ونزهة األعٌن النواظر البن الجوزي 2ٕ٘( ، ومفردات الراؼب ص )ٖٙ/ٔ( انظر : تفسٌر ابن كثٌر )2)
 ( . 5ٖٙ( ، والكلٌّات للكفوي ص:)2ٕ/ٕ)
 (. 2ٕ٘( المفردات ص )1)
 .5ٓٗ-1ٓٗانظر: مناظرة بٌن اإلسبلم والنصرانٌة: (ٙ)
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تفٌد أن الموم لد حرفوا كتبهم، ونسوا حظاا من وحً  -لرآنٌة أو حدٌثٌة -لنصوص الكرٌمةفهذه ا
لم تعد لادرة على إعطاء اإلنسان  -بعد أن أصابها ما أصابها -هللا وهداه،. . . وإن هذه الكتب

 رشده وهداه وتمواه. . .!
ؼٌرت ألفاظه، إما بحكم ثانًٌا: أنه ما زال فً كتب الموم شًء من الحك، وإن كان لد بدلت و

 الترجمة، أو بدافع األؼراض الشخصٌة.
وإذا لرأنا اآلٌتٌن الثالثة واألربعٌن، والسابعة واألربعٌن من سورة المابدة، وهما اآلٌتان اللتان 
استدل بهما المستدل، فً سٌالهما من السورة، لزال كثٌر من الؽموض، والتضحت الحمٌمة جلٌة 

 . وهللا أعلم.سافرة
 
 

 المرآن
ٌِْه فَاْحكُ  ٌِْمنًا َعلَ ٌِْه ِمَن اْلِكتَاِب َوُمَه ٌَْن ٌََد لًا ِلَما بَ ٌَْن اْلِكتَاَب بِاْلَحّكِ ُمَصّدِ ٌْنَُهْم بَِما }َوأَْنَزْلنَا إِلَ ْم بَ

ا َجاَءَن ِمَن اْلَحّكِ ِلكُّلٍ َجعَْلنَا ِمْنكُْم  ُ َواَل تَت بِْع أَْهَواَءهُْم َعم  ُ أَْنَزَل ّللا  ِشْرَعةً َوِمْنَهاًجا َولَْو َشاَء ّللا 
ِ َمْرِجعُكُمْ  ٌَْراِت إِلَى ّللا  ةً َواِحَدةً َولَِكْن ِلٌَْبلَُوكُْم ِفً َما آتَاكُْم فَاْستَبِمُوا اْلَخ َجِمٌعًا فٌَُنَبِّئُكُْم  لََجعَلَكُْم أُم 

 [4ٗ({ ]المائدة: 4ٗبَِما كُْنتُْم فٌِِه تَْختَِلفُوَن )

 :التفسٌر
المرآن، وكل ما فٌه حّك ٌشهد على صدق الكتب لبله، وأنها من عند  -أٌها الرسول-وأنزلنا إلٌن 

ٌِّنًا لما فٌها من تحرٌؾ، ناسًخا لبعض شرابعها، فاحكم بٌن  هللا، مصدلًا لما فٌها من صحة، ومب
الذي أمرن  المحتكمٌن إلٌن من الٌهود بما أنزل هللا إلٌن فً هذا المرآن، وال تنصرؾ عن الحك

هللا به إلى أهوابهم وما اعتادوه، فمد جعلنا لكل أمة شرٌعة، وطرٌمة واضحة ٌعملون بها. ولو 

شاء هللا لجعل شرابعكم واحدة، ولكنه تعالى خالؾ بٌنها لٌختبركم، فٌظهر المطٌع من العاصً، 
ى هللا، فٌخبركم فسارعوا إلى ما هو خٌر لكم فً الدارٌن بالعمل بما فً المرآن، فإن مصٌركم إل

 بما كنتم فٌه تختلفون، وٌجزي كبل بعمله.
{ ]المابدة: لوله تعالى:  ٌَْن اْلِكتَاَب ِباْلَحّكِ  -أٌها الرسول-وأنزلنا إلٌن  ، أي:"[1ٗ}َوأَْنَزْلَنا إَِل

 .(ٕ)"المرآن، وكل ما فٌه حكّ 
 .(ٖ)"المرآن فهو: لال ابن عباس:" 
 .(ٗ)"لم ننزله عبثا وال باطبل لؽٌر شًء ،المرآن بالحك :ٌعنً لال مماتل:" 

                                                                                                                                                                               
إسناده ضعٌؾ لضعؾ مجالد: وهو ابن سعٌد. ٌونس: هو ابن دمحم . 1ٙٗ/ٕٕ(:صٖٔٙٗٔأخرجه احمد) (ٔ)

 المإدب.
، وفً ٔٔ-ٓٔ/ٕ( ، والبٌهمً فً "السنن" ٖٕ٘ٔكشؾ األستار( ، وأبو ٌعلى ) -ٕٗٔوأخرجه البزار )

 بن زٌد، بهذا اإلسناد. ( من طرق عن حماد25ٔ"الشعب" )
 وفٌه لصة لعمر بن الخطاب، وانظر تمام تخرٌجه هنان. -( من طرٌك هشٌم، عن مجالد.ٙ٘ٔ٘ٔوسٌؤتً برلم )

( عن ابن جرٌج، لال: حدثت عن زٌد بن أسلم أن 5ٕٓ5ٔ( و )1٘ٔٓٔوأخرج عبد الرزاق فً "المصنؾ" و )
اب عن شًء، فإنهم لن ٌهدوكم ولد أضلوا أنفسهم". وهذا إسناد ضعٌؾ إلبهام النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال: "ال تسؤلوا أهل الكت

 الواسطة بٌن ابن جرٌج وزٌد بن أسلم، وإلرساله، فإن رواٌة زٌد بن أسلم عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص مرسلة.
لال ( من طرٌك عمارة بن عمٌر، عن حرٌث بن ظهٌر، لال: 5ٕٕٔٔ( و )ٕٙٔٓٔوأخرج عبد الرزاق أٌضا )

عبد هللا: ال تسؤلوا أهل الكتاب عن شًء، فإنهم لن ٌهدوكم ولد ضلوا، فتكذبوا بحك، وتصدلوا الباطل ... 
 ضعٌؾ لجهالة حرٌث بن ظهٌر. -على ولفه -وإسناده 

( عن ابن عباس لال: ٌا معشر المسلمٌن، كٌؾ تسؤلون أهل الكتاب 1ٕ٘ٙوأخرج البخاري فً "صحٌحه" )
ى نبٌه ملسو هيلع هللا ىلص أحدث األخبار باهلل تمرإونه لم ٌشب؟ ولد حدثكم هللا أن أهل الكتاب بدلوا ما وكتابكم الذي أنزل عل

كتب هللا وؼٌروا بؤٌدٌهم الكتاب فمالوا: هو من عند هللا لٌشتروا به ثمنا للٌبل! أفبل ٌنهاكم بما جاءكم من العلم عن 
 م عن الذي أنزل علٌكم.مساءلتهم؟ ال وهللا ما رأٌنا منهم رجبل لط ٌسؤلك

 .ٙٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .5ٗٔٔ/ٗ(:ص5ٙٗٙأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖ)
 .1ٔٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗ)
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ٌِْه ِمَن اْلِكتَاِب{ ]المابدة: لوله تعالى:  ٌَْن ٌََد لًا ِلَما بَ ً للكتب  ، أي:"[1ٗ}ُمَصّدِ أي مصّدلا
 .(ٔ)"السماوٌة التً سبمته

 .(ٕ)" لما لبله من الكتاب :ٌعنً لال الماوردي:" 
 .(ٖ)"ٌعنً: سابر الكتب المنزلة لبله لال السمعانً:" 
 .(ٗ)"فهو المرآن شاهد على التوراة واإلنجٌل مصدلا بهما لال ابن عباس:" 

 .(٘)"الكتب التً خلت لبله"وروي عن لتادة لال: 
 .(ٙ)ولال الكلبً:" موافما لها"

ِه{ ]المابدة: لوله تعالى:  ٌْ ٌِْمنًا َعلَ ومبًٌِّنا لما فٌها من تحرٌؾ، ناسًخا  ، أي:"[1ٗ}َوُمَه
 .(2)"لبعض شرابعها

شاهد بؤن الكتب التً أنزلت  -ملسو هيلع هللا ىلص -وشاهدا علٌه وذلن إن لرآن دمحم :ٌمول لال مماتل:" 
 .(1)"-عز وجل -لبله أنها من هللا

أي: مشتمبل على ما اشتملت علٌه الكتب السابمة، وزٌادة فً المطالب  لال السعدي:" 
اإللهٌة واألخبلق النفسٌة. فهو الكتاب الذي تتبع كل حك جاءت به الكتب فؤمر به، وحث علٌه، 

وهو الكتاب الذي فٌه نبؤ السابمٌن والبلحمٌن، وهو الكتاب الذي ، وأكثر من الطرق الموصلة إلٌه
، واألحكام الذي عرضت علٌه الكتب السابمة، فما شهد له بالصدق فهو فٌه الحكم والحكمة

الممبول، وما شهد له بالرد فهو مردود، لد دخله التحرٌؾ والتبدٌل، وإال فلو كان من عند هللا، لم 
 .(5)"ٌخالفه

ِه{ ]المابدة: لوله تعالى:وفً   ٌْ ِمنًا َعلَ ٌْ  ، وجوه من التفسٌر:[1ٗ}َوُمَه
، وسعٌد بن (ٕٔ)الحسٌن، و(ٔٔ)،وعكرمة(ٓٔ)مإتمنًا علٌه، وهو لول ابن عباسأحدها: ٌعنً 

 .(ٗٔ)، وعطاء الخراسانً(ٖٔ)جبٌر

 .(ٙٔ)، والسدي(٘ٔ)ابن عباس فً رواٌة أخرى والثانً: ٌعنً شاهداً علٌه، وهو لول
  .(2ٔ)أمٌنا وشاهدا على الكتب التً خلت من لبله. وهذا لول لتادةوالثالث:
لًامإتمًنا والرابع:   .(1ٔ). وهذا لول مجاهد فً إحدى الرواٌاتعلى المرآن، وشاهًدا ومصّدِ

كل شًء أنزله هللا من توراة أو إنجٌل أو َزبُوٍر، والخامس:مصدلا علٌه، والمهٌمن: المصدق، ف
ث  ٌق علٌها وعلى ما ُحّدِ ق على ذلن. وكل شًء ذكر هللا فً المرآن، فهو مصّدِ فالمرآن مصّدِ

 .(5ٔ)لول ابن زٌد . وهذاعنها أنه حك

                                                             
 .5ٖٔصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .ٗٗ/ٕالنكت والعٌون: (ٕ)
 .ٖٗ/ٕتفسٌر السمعانً: (ٖ)
 .ٓ٘ٔٔ/ٗ(:ص2ٔٗٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 . ذكره دون إسناد.ٓ٘ٔٔ/ٗتفسٌر ابن أبً حاتم:  (٘)
 .٘ٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٙ)
 .ٙٔٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .1ٔٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (1)
 .ٖٕٗتفسٌر السعدي: (5)
 .1ٖٓ-21ٖ/ٓٔ(:ص1ٕٔٔٔ)-(2ٕٓٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .1ٖٓ/ٓٔ(:صٕٕٓٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .1ٖٓ/ٓٔ(:صٕٕٓٔٔسٌر الطبري)انظر: تف (ٕٔ)
 .1ٖٓ/ٓٔ(:ص5ٕٔٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖٔ)
 . ذكره دون إسناد.ٓ٘ٔٔ/ٗانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم: (ٗٔ)
 .5ٗٔٔ/ٗ(:ص2ٕٗٙ، وتفسٌر ابن أبً حاتم)22ٖ/ٓٔ(:صٖٕٓٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘ٔ)
 .22ٖ/ٓٔ(:صٕٗٓٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙٔ)
 .21ٖ/ٓٔ(:صٕ٘ٓٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (2ٔ)
 .21ٖ/ٓٔ(:صٕٙٓٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (1ٔ)
 .1ٖٓ/ٓٔ(:صٕٕٔٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (5ٔ)
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 . (ٔ)"دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، مإتمٌن على المرآن والسادس: ولال مجاهد:"
وهذا التؤوٌل بعٌد من المفهوم فً كبلم العرب، بل هو خطؤ. وذلن أّن   لال الطبري:" 

ق  صفةً له. ولو كان  المهٌمن  عطٌؾ على  المصدق ، فبل ٌكون إال من صفة ما كان  المصّدِ
لًا لما بٌن ٌدٌه من الكتاب معنى ا لكبلم ما روي عن مجاهد، لمٌل: وأنزلنا إلٌن الكتاب مصّدِ

ألنه لم ٌتمدم من صفة  الكاؾ  التً فً  إلٌن  بعَدها شًٌء ٌكون  مهٌمنًا علٌه   ،مهٌمنًا علٌه
عطفًا علٌه، وإنما عطؾ به على المصدق، ألنه من صفة  الكتاب  الذي من صفته  

 .(ٕ)"المصدق
 .(ٗ)، وعبدهللا بن الزبٌر(ٖ). وهذا لول ابن عباسعلى ما لبله من الكتب حاكماوالسابع: 

 .(٘). لاله أبو عبٌدةحفٌظاً علٌهوالثامن: رلٌبا 
وهذه األلوال كلها متماربة المعنى، فإن اسم "المهٌمن" ٌتضمن هذا كله،  لال ابن كثٌر:" 

فهو أمٌن وشاهد وحاكم على كل كتاب لبله، جعل هللا هذا الكتاب العظٌم، الذي أنزله آخر الكتب 
وخاتمها، أشملها وأعظمها وأحكمها حٌث جمع فٌه محاسن ما لبله، وزاده من الكماالت ما لٌس 

جعله شاهًدا وأمًٌنا وحاكًما علٌها كلها. وتكفل تعالى بحفظه بنفسه الكرٌمة، فمال فً ؼٌره ; فلهذا 
ْكَر َوإِنها لَهُ لََحافِظُوَن { ]الحجر:  فؤما ما حكاه ابن أبً حاتم، عن ، [5تعالى } ِإنها نَْحُن نزْلنَا الذِّ

هم لالوا فً لوله: عكرمة، وسعٌد بن جبٌر، وعطاء الخراسانً، وابن أبً نَجٌح عن مجاهد ; أن
ٌِْه { ٌعنً: محمًدا ملسو هيلع هللا ىلص أمٌن على المرآن، فإنه صحٌح فً المعنى، ولكن فً تفسٌر  ٌِْمنًا َعلَ } َوُمَه

 .(2)"(ٙ)هذا بهذا نظر، وفً تنزٌله علٌه من حٌث العربٌة أًٌضا نظر. وبالجملة فالصحٌح األول
الكل أن كل كتاب ٌصدله المرآن، وٌشهد والمعانً متماربة، ومعنى  لال السمعانً:" 

 .(1)"بصدله، فهو كتاب هللا
 وهً عربٌة وال أحب المراءةلال الزجاج:" –بفتح المٌم الثانٌة  - «ومهٌمنا»ولرئ: 

ٌِْمُن{ ]الحشر:   .(5)"[ٖٕبها، ألن اإلجماع فً المراءة على كسر المٌم فً لوله: }اْلُمْإِمُن اْلُمَه
ُ{ ]المابدة: لوله تعالى:  ٌْنَُهْم بَِما أَْنَزَل َّللاه فاحكم بٌن المحتكمٌن إلٌن  ، أي:"[1ٗ}فَاْحكُْم بَ

 .(ٓٔ)"من الٌهود بما أنزل هللا إلٌن فً هذا المرآن
 .(ٔٔ)"أمر دمحما على أن ٌحكم بٌنهم لال السدي:" 
 .(ٕٔ)"لال: بحدود هللا عز وجل {،فاحكم بٌنهم بما أنزل هللا"}عن بن عباس لوله:و 
 .(ٖٔ)"من الحكم الشرعً الذي أنزله هللا علٌن :أي لال السعدي:" 
أي: فاحكم ٌا دمحم بٌن الناس: َعَربهم وعجمهم، أُمٌهم وكتابٌهم } بَِما أَنزَل  لال ابن كثٌر:" 

ُ { إلٌن فً  هذا الكتاب العظٌم، وبما لرره لن من حكم من كان لبلن من األنبٌاء ولم ٌنسخه  َّللاه
 (ٗٔ)" فً شرعن

                                                             
 .1ٖٔ-1ٖٓ/ٓٔ(:صٖٕٕٔٔ(، و)ٖٕٕٔٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .1ٖٔ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 . فً رواٌة العوفً عنه.2ٕٔ/ٖانظر: تفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .ٕٖ/ٕانظر: تفسٌر ابن ابً زمنٌن: (ٗ)
 .٘ٗ/ٕ، والنكت والعٌون:ٖٗ/ٕانظر: تفسٌر السمعانً:  (٘)
 .مإتمنًا علٌه" أي:" (ٙ)
 .1ٕٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .ٖٗ/ٕتفسٌر المسعانً: (1)
 .25ٔ/ٕمعانً المرآن: (5)
 .ٙٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .ٔ٘ٔٔ/ٗ(:ص25ٗٙأخرجه ابن أبً حاتم) (ٔٔ)
 .ٔ٘ٔٔ/ٗ(:ص1ٓٗٙأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕٔ)
 .ٖٕٗتفسٌر السعدي: (ٖٔ)
 .5ٕٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٗٔ)
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هذا ٌدل على وجوب الحكم بٌن أهل الكتاب إذا تحاكموا إلٌنا، وأال  لال الماوردي:" 
 .(ٔ)"نحكم بٌنهم بتوراتهم وال بإنجٌلهم 

{ ]المابدة: لوله تعالى:  ا َجاَءَن ِمَن اْلَحّكِ هِبْع أَْهَواَءهُْم َعمه وال تنصرؾ  ، أي:"[1ٗ}َواَل تَت
 .(ٕ)"عن الحك الذي أمرن هللا به إلى أهوابهم وما اعتادوه

 .(ٖ)"أهواء الٌهود عما جاءن من الحك وهو المرآن :ٌعنً لال مماتل:" 
أي: آراءهم التً اصطلحوا علٌها، وتركوا بسببها ما أنزل هللا على  لال ابن كثٌر:" 

ا َجاَءَن ِمَن اْلَحّكِ { أي: ال تنصرؾ عن الحك الذي  ،رسوله ; ولهذا لال: } َوال تَتهبِْع أَْهَواَءهُْم َعمه
 (ٗ)"أمرن هللا به إلى أهواء هإالء من الجهلة األشمٌاء

هوابهم الفاسدة المعارضة للحك بدال عما جاءن من أي: ال تجعل اتباع أ لال السعدي:" 
 .(٘)"الحك فتستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خٌر

كان النبً ملسو هيلع هللا ىلص مخٌرا إن شاء حكم بٌنهم وإن شاء أعرض عنهم. فردهم  لال ابن عباس:" 
فؤمر رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أن  {،وأن احكم بٌنهم بما أنزل هللا وال تتبع أهواءهم}إلى أحكامهم فنزلت:

 .(ٙ)"ٌحكم بٌنهم بما فً كتابنا
، فمد جعلنا لكل أمة ، أي:"[1ٗ}ِلُكّلٍ َجعَْلَنا ِمْنكُْم ِشْرَعةً َوِمْنَهاًجا{ ]المابدة: لوله تعالى: 

 .(2)"شرٌعة، وطرٌمة واضحة ٌعملون بها
ولٌل: هذا دلٌل ، تجرون علٌهوطرٌما واضحا فً الدٌن  شرٌعة لال الزمخشري:أي:" 

 .(1)"على أنا ؼٌر متعبدٌن بشرابع من لبلنا
، (ٔٔ)، ومجاهد(ٓٔ)، وروي عن الحسن(5)" ٌعنً: سبٌبل وسنةً  لال ابن عباس:"

 ، نحو ذلن.(ٗٔ)،  والسدي(ٖٔ)، ولتادة(ٕٔ)والضحان
}لكل جعلنا منكم{ أٌها األمم جعلنا }شرعة ومنهاجا{ أي: سبٌبل وسنة،  لال السعدي:" 

وهذه الشرابع التً تختلؾ باختبلؾ األمم، هً التً تتؽٌر بحسب تؽٌر األزمنة واألحوال، وكلها 
ترجع إلى العدل فً ولت شرعتها، وأما األصول الكبار التً هً مصلحة وحكمة فً كل زمان، 

 .(٘ٔ)"فً جمٌع الشرابعفإنها ال تختلؾ، فتشرع 
الكتاب  من المسلمٌن وأهل :ٌعنى "}ِلكُّلٍ َجعَْلَنا ِمْنكُْم ِشْرَعةً َوِمْنَهاًجا{:لال مماتل: 

فشرٌعة أهل التوراة فً لتل العمد  ،طرٌما وسبٌبل :ٌعنً {،ومنهاجا} ،سنة :ٌعنً {،شرعة}
وال دٌة، والرجم على المحصن والمحصنة إذا زنٌا. وشرٌعة  (ٙٔ)المصاص لٌس لهم عمل

اإلنجٌل فً المتل العمد العفو لٌس لهم لصاص وال دٌة، وشرٌعتهم فً الزنا الجلد ببل رجم. 

                                                             
 .ٗٗ/ٕالنكت والعٌون: (ٔ)
 .ٙٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .1ٔٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖ)
 .5ٕٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .ٖٕٗتفسٌر السعدي: (٘)
 .ٔ٘ٔٔ/ٗ(:ص1ٔٗٙأخرجه ابن أبً حاتم) (ٙ)
 .ٙٔٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .ٓٗٙ/ٔالكشاؾ: (1)
 .11ٖ-1ٖٙ/ٓٔ(:ص2ٖٕٔٔ)-(ٖٕٓٔٔانظر:  تفسٌر الطبري)(5)
 .11ٖ/ٓٔ(:ص1ٖٕٔٔانظر:  تفسٌر الطبري)(ٓٔ)
 .11ٖ/ٓٔ(:صٕٔٗٔٔ)-(5ٖٕٔٔانظر:  تفسٌر الطبري)(ٔٔ)
 .15ٖ/ٓٔ(:ص2ٕٗٔٔانظر:  تفسٌر الطبري)(ٕٔ)
 .15ٖ/ٓٔ(:صٕٙٗٔٔانظر:  تفسٌر الطبري)(ٖٔ)
 .15ٖ-11ٖ/ٓٔ(:صٖٕٗٔٔانظر:  تفسٌر الطبري)(ٗٔ)
 .ٖٕٗتفسٌر السعدي: (٘ٔ)
العمل: هو أن تشترن أسرة الماتل فى سداد دٌة الممتول وتسمى األسرة عاللة ألنها تعمل عن الجانً جناٌة (ٙٔ)

 وتإدٌها عنه.
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فً لتل العمد المصاص والدٌة والعفو، وشرٌعتهم فً الزنا: إذا لم ٌحصن  -ملسو هيلع هللا ىلص -وشرٌعة أمة دمحم
 .(ٔ)"ن فالرجمالجلد، فإذا أحص

وهً الطرٌمة الظاهرة، وكل ما شرعت فٌه من شًء فهو  ،هً الشرٌعة :«الشرعة»و
ألنها أظهر طرله إلٌه، ومنه لولهم: أُْشِرَعِت األسنة إذا  ،شرٌعة :لٌل لشرٌعة الماء هومن ،شرٌعة
 .(ٕ) ومنه سمٌت شرابع اإلسبلم  شرابع ، لشروع أهله فٌه، ظهرت

طرٌك نهج ومنهج، لال  :فإّن أصله: الطرٌُك البٌِّن الواضح، ٌمال :«المنهاج»وأما 
 :(ٖ)الزاجر

 َماٌء ُرَواٌء وطرٌٌك نَْهجُ               َمن ٌَُن ذَا َشّنٍ فهذَا فَْلجُ 
 ثم ٌستعمل فً كل شًء كان بٌنًا واضًحا سهبل

ً } :فٌكون معنى لوله ه،  {،شرعة ومنهاجا لكل لوم منكم جعلنا طرٌمًا إلى الحك ٌإمُّ
 .(ٗ)وسبٌبل واضًحا ٌعمل به

، [1ٗ}ِلكُّلٍ َجعَْلَنا ِمْنكُْم ِشْرَعةً َوِمْنَهاًجا{ ]المابدة: لوله تعالى:وذكر أهل العلم فً تفسٌر  
 وجهان:

. وهذا لول هاًجاعنى بذلن أهَل الملل المختلفة، أي:أن هللا جعل لكل ِملٍّة شرٌعة ومنأحدهما: أنه 
 .(ٙ)، ولتادة(٘)علً

ٌمول: سبٌبل وُسنّة. والسنن مختلفة:   {،لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاًجا"}عن لتادة لوله:
م ما ٌشاء ببلًء،  للتوراة شرٌعة، ولئلنجٌل شرٌعة، وللمرآن شرٌعة، ٌحلُّ هللا فٌها ما ٌشاء، وٌحّرِ
لٌعلم من ٌطٌعه ممن ٌعصٌه. ولكن الدٌن الواحد الذي ال ٌمبل ؼٌره: التوحٌُد واإلخبلُص هلل، 

 .(2)"الذي جاءت به الرسل
ةً َواِحَدةً {  ولال:" رجحه ابن كثٌر، ُ لََجعَلَكُْم أُمه وٌدل على ذلن لوله تعالى: } َولَْو َشاَء َّللاه

ةً َواِحَدةً { وهم أمة  ُ لََجعَلَكُْم أُمه فلو كان هذا خطابًا لهذه األمة لما صح أن ٌمول: } َولَْو َشاَء َّللاه
لعظٌمة التً لو شاء لجمع واحدة، ولكن هذا خطاب لجمٌع األمم، وإخبار عن لدرته تعالى ا

الناس كلهم على دٌن واحد وشرٌعة واحدة، ال ٌنسخ شًء منها. ولكنه تعالى شرع لكل رسول 
شْرعة على حَدة، ثم نسخها أو بعضها برسالة اآلخر الذي بعده حتى نسخ الجمٌع بما بعث به 

 .(1)"ة، وجعله خاتم األنبٌاء كلهمعبده ورسوله محمًدا ملسو هيلع هللا ىلص الذي ابتعثه إلى أهل األرض لاطب
ةَ دمحم ملسو هيلع هللا ىلص. والثانً: أنه  -معنى الكبلم: لد جعلنا الكتاب الذي أنزلناه إلى نبٌنا محمٍد وعنى بذلن أمه

ًٌّ شرعةً ومنهاجا، أٌها الناس، لكُلِّكم أي لكل من دخل فً اإلسبلم وألّر بدمحم ملسو هيلع هللا ىلص أنه لً -ملسو هيلع هللا ىلص . نب
 .(5)وهذا لول مجاهد

                                                             
 .1ٕٗ-1ٔٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٔ)
 .٘ٗ/ٕ، النكت العٌون:1ٖٖ/ٓٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕ)
،  2ٕٓٔ،  ومعجم ما استعجم : 1ٖٖ/ٓٔ، وتفسٌر الطبري: 1ٙٔ/  ٔمجاز المرآن ألبً عبٌدة انظر:  (ٖ)

 .واللسان )روي( ، ورواٌتهم جمٌعًا :  من ٌن ذا شن
و  فلج  )بفتح فسكون( : ماءه لبنً العنبر بن عمرو بن تمٌم ، ٌكثر ذكره فً شعر بنً تمٌم ، وٌمتدحون ماءه ، 

 لال بعض األعراب : 
رِ أاَل َشْربَةٌ ِمْن َماٍء  َفا ... َحِدٌثَهُ َعْهد بالسهَحاب الُمَسخه  ُمْزٍن َعلَى الصه

 إلَى َرَصٍؾ ِمْن بَْطِن فَْلجٍ ، كؤَنهَها ... إذَا ذُْلتََها بٌَُّوتَةً َماُء سُكهرِ 
 و ماء رواء  )بفتح الراء( : الماء العذب الذي فٌه للواردٌن ري.

 .٘ٗ/ٕ:، النكت العٌون1ٖٖ/ٓٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٗ)
 .1ٖ٘/ٓٔ(:ص2ٕٕٔٔانظر:  تفسٌر الطبري) (٘)
 .1ٖ٘/ٓٔ(:صٕٕٙٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .1ٖ٘/ٓٔ(:صٕٕٙٔٔأخرجه الطبري) (2)
 .5ٕٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (1)
 .1ٖٙ/ٓٔ(:ص5ٕٕٔٔانظر:  تفسٌر الطبري) (5)



ٖٔ 
 

لال: سنة،  ومنهاًجا ، السبٌل    {،لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاًجا"}عن مجاهد لوله: 
لكلكم ، من دخل فً دٌن دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، فمد جعل هللا له شرعة ومنهاًجا. ٌمول: المرآن، هو له شرعة 

 .(ٔ)"ومنهاج
مولٌن فً ذلن عندي بالصواب، لوُل من لال: معناه: لكل أهل وأولى اللال الطبري:"  

 ملة منكم، أٌها األمم جعلنا ِشرعةً ومنهاًجا.
ةً َواِحَدةً }وإنما للنا ذلن أولى بالصواب، لموله:  ُ لََجعَلَكُْم أُمه ولو كان عنى  {َولَْو َشاَء َّللاه

بموله: لكل جعلنا منكم ، أمة دمحم، وهم أّمة واحدةٌ، لم ٌكن لموله: ولو شاء هللا لجعلكم أمة واحدة ، 
ولد فعل ذلن فجعلهم أمة واحدة معنًى مفهوم. ولكن معنى ذلن، على ما جرى به الخطاب من 

ل فً التوراة، وتمدم إلٌهم بالعمل بما فٌها، ثم هللا لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص: أنه ذكر ما كتب على بنً إسرابٌ
ذكر أنه لفًه بعٌسى ابن مرٌم على آثار األنبٌاء لبله، وأنزل علٌه اإلنجٌل، وأمر من بَعثه إلٌه 
لًا لما بٌن ٌدٌه من  ٌهنا محمًدا ملسو هيلع هللا ىلص، وأخبره أنه أنزل إلٌه الكتاَب مصّدِ بالعمل بما فٌه. ثم ذكر نب

، وأمره بالعمل بما فٌه، والحكم بما أنزل إلٌه فٌه دون ما فً سابر الكتب ؼٌره وأعلمه الكتاب
أنه لد جعل له وألمته شرٌعةً ؼٌَر شرابع األنبٌاء واألمم لبلَه الذٌن لصه علٌهم لصَصهم، وإن 

 -نهٌه فً توحٌد هللا، واإللرار بما جاءهم به من عنده، واالنتهاء إلى أمره و -كان دٌنه ودٌنهم 
م علٌهم  .(ٕ)"واحًدا، فهم مختلفو األحوال فٌما شرع لكم واحد منهم وألمته فٌما أحّل لهم وحره

 .(ٖ)بفتح الشٌن «شرعة»:ولرأ ٌحٌى بن وثاب
ةً َواِحَدةً{ ]المابدة: لوله تعالى:  ُ لََجعَلَكُْم أُمه ولو شاء هللا لجعل  ، أي:"[1ٗ}َولَْو َشاَء َّللاه

 .(ٗ)"شرابعكم واحدة
 .(٘)"ٌعنً: ملة واحدة لال ابن ابً زمنٌن:" 
جماعة متفمة على شرٌعة واحدة، أو ذوى أمة واحدة أى دٌن  لال الزمخشري:أي:" 

 .(ٙ)"واحد ال اختبلؾ فٌه
 .(2)"تبعا لشرٌعة واحدة، ال ٌختلؾ متؤخرها وال متمدمها لال السعدي:أي:" 
ُ لوله تعالى:وفً   ةً َواِحَدةً{ ]المابدة: }َولَْو َشاَء َّللاه  ، وجهان:[1ٗلََجعَلَكُْم أُمه
 .(1)وهذا لول الضحان .أهل ضبللة أو أهل هدى ،أهل دٌن واحدأحدهما: 

 .(5)الثانً: لجمعكم على الحك، وهذا لول الحسن
ولكنه تعالى خالؾ بٌنها  ، أي:"[1ٗ}َولَِكْن ِلٌَْبلَُوكُْم فًِ َما آتَاكُْم{ ]المابدة: لوله تعالى: 

 .(ٓٔ)"لٌختبركم، فٌظهر المطٌع من العاصً
 .(ٔٔ)"لال ابن كثٌر: ما أعمله إال فً ما آتاكم من الكتاب :"لال: ابن جرٌج 
 .(ٕٔ)لال ابن ابً زمنٌن: أي:"لٌختبركم فٌما أعطاكم من الكتاب والسنة" 
فٌختبركم وٌنظر كٌؾ تعملون، وٌبتلً كل أمة بحسب ما تمتضٌه  لال السعدي:أي:" 

حكمته، وٌإتً كل أحد ما ٌلٌك به، ولٌحصل التنافس بٌن األمم فكل أمة تحرص على سبك 
 .(ٔ)"ؼٌرها

                                                             
 .1ٖٙ/ٓٔ(:ص5ٕٕٔٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .1ٖٙ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٓٗٙ/ٔانظر: الكشاؾ: (ٖ)
 .ٙٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٕٖ/ٕتفسٌر ابن ابً زمنٌن: (٘)
 .ٓٗٙ/ٔالكشاؾ: (ٙ)
 .ٖٕٗتفسٌر السعدي: (2)
 .ٕ٘ٔٔ/ٗ(:ص15ٗٙانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (1)
 .٘ٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (5)
 .ٙٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .ٖ٘ٔٔ/ٗ(:ص5ٓٗٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
 .ٕٖ/ٕفسٌر ابن ابً زمنٌن:ت (ٕٔ)
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من الشرابع المختلفة، هل تعملون بها مذؼنٌن معتمدٌن أنها  لال الزمخشري:أي:" 
ولات، معترفٌن بؤن هللا لم ٌمصد باختبلفها إال ما مصالح لد اختلفت على حسب األحوال واأل

 .(ٕ)"التضته الحكمة؟ أم تتبعون الشبه وتفرطون فً العمل؟
أي: أنه تعالى شرع الشرابع مختلفة، لٌختبر عباده فٌما شرع لهم،  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٖ)" وٌثٌبهم أو ٌعالبهم على طاعته ومعصٌته بما فعلوه أو عزموا علٌه من ذلن كله
ٌَْراِت{ ]المابدة: لوله تعالى:  فسارعوا إلى ما هو خٌر لكم فً  ، أي:"[1ٗ}فَاْستَبِمُوا اْلَخ

 .(ٗ)"الدارٌن بالعمل بما فً المرآن
 .(٘)"-ملسو هيلع هللا ىلص-أمة دمحم  لال الضحان:" 
فٌما ذكر من السبٌل « ٌا أمة دمحم»سارعوا فً األعمال الصالحة  :ٌمول لال مماتل:" 

 .(ٙ)"والسنة
 .(2)"فابتدروها وتسابموا نحوها لال الزمخشري:أي:" 
وهً طاعة هللا واتباع شرعه، الذي جعله ناسًخا لما لبله، والتصدٌك  لال ابن كثٌر:" 

 .(1)" بكتابه المرآن الذي هو آخر كتاب أنزله
أي: بادروا إلٌها وأكملوها، فإن الخٌرات الشاملة لكل فرض ومستحب،  لال السعدي:" 

 من حموق هللا وحموق عباده، ال ٌصٌر فاعلها سابما لؽٌره مستولٌا على األمر، إال بؤمرٌن:
المبادرة إلٌها، وانتهاز الفرصة حٌن ٌجًء ولتها وٌعرض عارضها، واالجتهاد فً أدابها كاملة 

وٌستدل بهذه اآلٌة، على المبادرة ألداء الصبلة وؼٌرها فً أول ولتها، على الوجه المؤمور به. 
وعلى أنه ٌنبؽً أن ال ٌمتصر العبد على مجرد ما ٌجزئ فً الصبلة وؼٌرها من العبادات من 
األمور الواجبة، بل ٌنبؽً أن ٌؤتً بالمستحبات، التً ٌمدر علٌها لتتم وتكمل، وٌحصل بها 

 .(5)"السبك

ِ َمْرِجعُكُْم َجِمًٌعا{ ]المابدة: }إِ لوله تعالى:   .(ٓٔ)"فإن مصٌركم إلى هللا، أي:"[1ٗلَى َّللاه
 .(ٔٔ)"البر والفاجر لال الضحان:" 
 .(ٕٔ)"استبناؾ فً معنى التعلٌل الستباق الخٌرات" لال الزمخشري: 
 .(ٖٔ)"أي: معادكم أٌها الناس ومصٌركم إلٌه ٌوم المٌامة لال ابن كثٌر:" 
 .(ٗٔ)"األمم السابمة والبلحمة، كلهم سٌجمعهم هللا لٌوم ال رٌب فٌه السعدي:أي:"لال  
فٌخبركم بما كنتم فٌه ، أي:"[1ٗ}فٌَُنَبِّبُكُْم بَِما كُْنتُْم فٌِِه تَْختَِلفُوَن{ ]المابدة: لوله تعالى: 

 .(٘ٔ)"تختلفون، وٌجزي كبل بعمله

                                                                                                                                                                               
 .ٖٕٗتفسٌر السعدي: (ٔ)
 .ٓٗٙ/ٔالكشاؾ: (ٕ)
 .ٖٓٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .ٙٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٖ٘ٔٔ/ٗ(:ص5ٔٗٙأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .1ٕٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٙ)
 .ٓٗٙ/ٔالكشاؾ: (2)
 .ٖٓٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (1)
 .ٖٕٗتفسٌر السعدي: (5)
 .ٙٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .ٖ٘ٔٔ/ٗ(:ص5ٕٗٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
 .ٓٗٙ/ٔالكشاؾ: (ٕٔ)
 .ٖٓٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٖٔ)
 .ٖٕٗتفسٌر السعدي: (ٗٔ)
 .ٙٔٔالتفسٌر المٌسر: (٘ٔ)
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الحك، فٌجزي الصادلٌن بصدلهم،  أي: فٌخبركم بما اختلفتم فٌه من لال ابن كثٌر:" 
وٌعذب الكافرٌن الجاحدٌن المكذبٌن بالحك، العادلٌن عنه إلى ؼٌره ببل دلٌل وال برهان، بل هم 

 .(ٔ)"معاندون للبراهٌن الماطعة، والحجج البالؽة، واألدلة الدامؽة
 فٌخبركم بما ال تشكون معه من الجزاء الفاصل بٌن محمكم ومبطلكم،"لال الزمخشري: 

 .(ٕ)"وعاملكم ومفرطكم فً العمل
من الشرابع واألعمال، فٌثٌب أهل الحك والعمل الصالح، وٌعالب أهل  لال السعدي:أي:" 

 .(ٖ)"الباطل والعمل السٌا
ٌبعثهم هللا من بعد الموت فٌبعث أولٌاءه وأعداءه فٌنببهم لال الربٌع بن أنس:" 
 .(ٗ)"بؤعمالهم
 الفوابد:

 مضاٌا بالكتاب والسنة.وجوب الحكم وفً كل ال -ٔ
 ال ٌحوز تحكٌم أٌة شرٌعة أو لانون ؼٌر الوحً اإللهً الكتاب والسنة. -ٕ
 -تعالى-أن المرآن جاء بموافمة التوراة واإلنجٌل وؼٌرهما من كتب األنبٌاء فً الخبر عن هللا  -ٖ

وعن الٌوم اآلخر، وزاد ذلن تفصٌبل وبٌانا، وبٌن األدلة والبراهٌن على ذلن، ولرر نبوة األنبٌاء 
مكذبٌن كلهم ورسالة المرسلٌن، ولرر الشرابع الكلٌة التً بعثت بها الرسل كلهم، وجادل ال

بالكتب والرسل بؤنواع الحجج والبراهٌن، وبٌن عموبات هللا لهم، ونصره ألهل الكتب المتبعٌن 
 لها.

َن -تعالى-وهذا معنى كون المرآن مصدلا لما بٌن ٌدٌه من الكتاب كما لال  ٌْ : }َوأَْنَزْلنَا إِلَ
ٌِْه ِمَن  ٌَْن ٌََد لًا ِلَما َب ٌِْه{اْلِكتَاَب بِاْلَحّكِ ُمَصّدِ ٌِْمنًا َعَل  .اْلِكتَاِب َوُمَه

حفظ المرآن من الزٌادة والنمص والتحرٌؾ والتبدٌل، فبمً كما أنزله هللا إلى أن هللا تعالى  -ٗ

ٌحفظ ؼٌره من الكتب فدخلت علٌها الزٌادة والنمص  ٌوم المٌامة، فهو كله حك من عند هللا، ولم
ْكَر َوِإنها لَهُ لََحافِظُوَن{  لموله ،والتحرٌؾ والتبدٌل ففٌها حك وفٌها باطل ْلَنا الذِّ تعالى: }إِنها نَْحُن نَزه

 [، }وأنزلنا إلٌن الكتاب بالحك مصدلا لما بٌن ٌدٌه من الكتاب ومهٌمنا علٌه{.5]الحجر: 
 بٌان الحكمة من اختبلؾ الشرابع، وهو االبتبلء.-٘
 

 المرآن
 ُ ٌْنَُهْم بَِما أَْنَزَل ّللا  ُ }َوأَِن اْحكُْم بَ  َواَل تَت بِْع أَْهَواَءهُْم َواْحَذْرهُْم أَْن ٌَْفتِنُوَن َعْن بَْعِ  َما أَْنَزَل ّللا 

ُ أَْن ٌُِصٌبَُهْم بِبَْعِ  ذُنُوبِِهْم َوإِن  َكثًٌِرا ِمَن الن   ٌَْن فَِإْن تََول ْوا فَاْعلَْم أَن َما ٌُِرٌُد ّللا  اِ  لَفَاِسمُوَن إِلَ
  [4ٗ: ({ ]المائدة4ٗ)

 التفسٌر:
بٌن الٌهود بما أنزل هللا إلٌن فً المرآن، وال تتبع أهواء الذٌن ٌحتكمون  -أٌها الرسول-واحكم 

إلٌن، واحذرهم أن ٌصدُّون عن بعض ما أنزل هللا إلٌن فتترن العمل به، فإن أعرض هإالء 
ا تحكم به فاعلم أن هللا ٌرٌد أن ٌصرفهم عن الهدى بسبب ذنوٍب اكتسبو ها من لبل. وإن عمه

 كثًٌرا من الناس لَخارجون عن طاعة ربهم.
 فً  سبب نزول اآلٌة والتً بعدها وجهان:

لال كعب بن أسد،  :"-رضً هللا عنهما-عن  ابن عباس سعٌد بن جبٌر، أو عكرمةأحدهما: عن 
وابن صورٌا وشؤس بن لٌس، بعُضهم لبعٍض: اذهبوا بنا إلى دمحم، لعلّنا نفتنه عن دٌنه! فؤتوه 
فمالوا: ٌا دمحم، إنن لد عرفت أنها أحبار ٌهود وأشرافهم وساداتهم، وأنها إن اتّبعنان اتّبعنا ٌهود ولم 

ن، فتمضً لنا علٌهم، ونإمن لن ٌخالفونا، وأن بٌننا وبٌن لوِمنا خصومة، فنحاكمهم إلٌ
                                                             

 .ٖٓٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .ٓٗٙ/ٔالكشاؾ: (ٕ)
 .ٖٕٗتفسٌر السعدي: (ٖ)
 .ٖ٘ٔٔ/ٗ(:ص5ٖٗٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
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ُ َوال تَتهبِْع أَْهَواَءُهْم ونصدلن! فؤبى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فؤنزل هللا فٌهم: ٌْنَُهْم بَِما أَنزَل َّللاه }َوأَِن اْحكُْم بَ
ٌَْن{ إلى لوله:} ِلمَْومٍ  ُ إِلَ  .]ضعٌؾ[(ٕ)"(ٔ)ٌُولِنُوَن{ َواْحذَْرهُْم أَْن ٌَْفِتنُوَن َعْن بَْعِض َما أَنزَل َّللاه

مخٌراً: إن شاء  -ملسو هيلع هللا ىلص  -كان النبً "; لال: -رضً هللا عنهما-بن عباس مجاهد عن اعن والثانً: 
 ُ ٌْنَُهْم بَِما أَْنَزَل َّللاه حكم بٌنهم، وإن شاء أعرض عنهم; فردهم إلى أحكامهم; فنزلت: }َوأَِن اْحكُْم بَ

 .]صحٌح[(ٖ)"أن ٌحكم بٌنهم بما فً كتابنا -ملسو هيلع هللا ىلص  -أَْهَواَءهُْم{; فؤمر رسول هللا َواَل تَتهبِْع 
ُ{ ]المابدة: لوله تعالى:  ٌْنَُهْم بَِما أَْنَزَل َّللاه  -أٌها الرسول-واحكم  ، أي:"[5ٗ}َوأَِن اْحكُْم بَ

 .(ٗ)"بٌن الٌهود بما أنزل هللا إلٌن فً المرآن
 .(٘)"لال: بحدود هللا {،وأن احكم بٌنهم بما أنزل هللا} عن ابن عباس:" 
 .(ٙ)"لال: فً كتابه {،وأن احكم بٌنهم بما أنزل هللاعن عطٌة:"}و 

لال: كان النبً صلى هللا  {،فإن جاإن فاحكم بٌنهم أو أعرض عنهمعن ابن عباس:"}
 .(2){"فاحكم بٌنهم بما أنزل هللا} :علٌه وسلم مخٌرا فً هذه اآلٌة حتى نزلت

فؤمر هللا نبٌه ملسو هيلع هللا ىلص أن ٌحكم بٌنهم بعد ما كان لد رخص له أن ٌعرض عنهم إن  لال لتادة:"
 .(1)"شاء، فنسخت هذه اآلٌة التً كانت لبلها

 هذه اآلٌة هً التً لٌل: إنها ناسخة لموله: }فاحكم بٌنهم أو أعرض عنهم{ . لال السعدي:"
وأن تلن اآلٌة تدل على أنه ملسو هيلع هللا ىلص مخٌر بٌن الحكم بٌنهم وبٌن والصحٌح: أنها لٌست بناسخة، 

عدمه، وذلن لعدم لصدهم بالتحاكم للحك. وهذه اآلٌة تدل على أنه إذا حكم، فإنه ٌحكم بٌنهم بما 
أنزل هللا من الكتاب والسنة، وهو المسط الذي تمدم أن هللا لال: }وإن حكمت فاحكم بٌنهم بالمسط{ 

ذا على بٌان المسط، وأن مادته هو ما شرعه هللا من األحكام، فإنها المشتملة على ؼاٌة ودل ه
 .(5)"العدل والمسط، وما خالؾ ذلن فهو جور وظلم

                                                             
 [.ٓ٘]سورة المابدة: (ٔ)
ابن هشام( ، وأخرجه  - 52ٔ، 5ٙٔ/ ٕأخرجه ابن إسحاق فً "المؽازي" )(ٕ)

( من ٖٙ٘/ٕ، والبٌهمً فً "الدالبل" )ٗ٘ٔٔ/ٗ(:ص51ٗٙ، وابن أبً حاتم )5ٖٖ/ٓٔ(:صٕٓ٘ٔٔالطبري)
 طرٌك ابن إسحاق بسنده عن ابن عباس رضً هللا عنهما به. وإسناده حسن. 

جهالة شٌخ ابن إسحاق دمحم هذا; كما لال الحافظان الذهبً والعسمبلنً.]انظر: االستٌعاب ولٌل: سنده ضعٌؾ; ل
 [.2٘/ٕفً بٌان األسباب:

( عن عطٌة به. وإسناده ٕ٘/ٕ، وابن أبً شٌبة )فتح المدٌر: 5ٖٙ-5ٖ٘/ٓٔ(:صٕٙ٘ٔٔوأخرجه ابن جرٌر )
 صحٌح إلٌه، وهو ممطوع، وٌشهد له:

، وابن المنذر ٘٘ٔٔ/ٗ(:صٙٓ٘ٙ، وابن أبً حاتم )52ٖ-5ٖٙ/ٓٔ:ص(1ٕ٘ٔٔما أخرجه ابن جرٌر ) - ٔ
( من طرٌك ابن إسحاق عن 2ٗ/ٖ، والبٌهمً فً "الدالبل" )ٕ٘/ٕوأبو الشٌخ وابن عساكر كما فً فتح المدٌر: 

 أبٌه عن عبادة بن الولٌد بن عبادة بن الصامت بنحوه، وهو معضل، صحٌح اإلسناد إلى عبادة بن الولٌد.
( من طرٌك عبادة بن الولٌد بن عبادة بن الصامت عن أبٌه عن ٕ٘/ٕرجه ابن مردوٌه )فتح المدٌر: ما أخ - ٕ

 جده بنحوه.
، والنحاس ٖ٘/ ٔٔ(:صٗ٘ٓٔٔ، والطبرانً فً "الكبٌر" )ٖ٘ٔٔ/ ٗ(:ص5ٗٗٙأخرجه ابن أبً حاتم: )(ٖ)

وص  5ٖٙٙرلم  1ٓ/ ٗ(، والنسابً فً "الكبرى" )ٕٖٔ/ ٕ(، والحاكم )ٖٕٔفً "الناسخ والمنسوخ" )ص 
( جمٌعهم 5ٕٗ - 1ٕٗ/ 1(، والبٌهمً )ٓٗ٘ٗ/ 2ٖٗ/ ٔٔ( والطحاوي فً "مشكل اآلثار" )2ٕٔ5رلم  5ٕ٘

 من طرٌك عباد بن العوام نا سفٌان بن حسٌن عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس به.
 للنا: وهذا إسناد صحٌح رجاله رجال مسلم.

 لال النحاس: وهذا إسناد مستمٌم.
 لحاكم: "صحٌح اإلسناد ولم ٌخرجاه"، ووافمه الذهبً.ولال ا

 .ٙٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٖ٘ٔٔ/ٗ(:ص5ٙٗٙأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .ٗ٘ٔٔ/ٗ(:ص52ٗٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .ٗ٘ٔٔ/ٗ(:صٔٓ٘ٙأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .ٗ٘ٔٔ/ٗ(:صٕٓ٘ٙأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .ٖٕٗتفسٌر السعدي: (5)
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هِبْع أَْهَواَءهُْم{ ]المابدة: لوله تعالى:  وال تتبع أهواء الذٌن ٌحتكمون  ، أي:"[5ٗ}َواَل تَت
 .(ٔ)"إلٌن

 ٌحتمل: تساهلهم فً أحكامهم، وٌحتمل: ما ٌهوون، وأٌهما كان فمد نهً لال الشافعً:" 
 .(ٕ)"–ملسو هيلع هللا ىلص  -عنه، وأمر أن ٌحكم بٌنهم بما أنزل هللا على نبٌه 

كرر النهً عن اتباع أهوابهم لشدة التحذٌر منها. وألن ذلن فً ممام  لال السعدي:" 
لحكم وحده، وكبلهما ٌلزم فٌه أن ال ٌتبع أهواءهم الحكم والفتوى، وهو أوسع، وهذا فً ممام ا

 .(ٖ)"المخالفة للحك
ٌَْن{ ]المابدة: لوله تعالى: ُ إِلَ ٌَْفتِنُوَن َعْن بَْعِض َما أَْنَزَل َّللاه  ، أي:"[5ٗ}َواْحذَْرهُْم أَْن 

 .(ٗ)"واحذرهم أن ٌصدُّون عن بعض ما أنزل هللا إلٌن فتترن العمل به
 .(٘)"أن ٌمولوا فً التوراة كذا، لال: وبٌن له ما فً التوراة اسلم:"لال ابو ٌزٌد بن 
أي: احذر أعداءن الٌهود أن ٌدلسوا علٌن الحك فٌما ٌُْنُهونه إلٌن من  لال ابن كثٌر:"

 .(ٙ)"األمور، فبل تؽتر بهم، فإنهم َكذبة َكفَرة خونة
بعض ما أنزل ]هللا[ أي: إٌان واالؼترار بهم، وأن ٌفتنون فٌصدون عن  لال السعدي:" 

 .(2)"إلٌن، فصار اتباع أهوابهم سببا موصبل إلى ترن الحك الواجب، والفرض اتباعه
ا تحكم به ، أي:"[5ٗ}فَإِْن تََولهْوا{ ]المابدة: لوله تعالى:   .(1)"فإن أعرض هإالء عمه
 .(5)"ٌعنً: الكفار {،فإن تولوا:"}ابن عباسعن  
 .(ٓٔ)"أي: فإن أعرضوا عن اإِلٌمان والحكم بالمرآن لال الواحدي:" 

 .(ٔٔ)"أي: عما تحكم به بٌنهم من الحك، وخالفوا شرع هللا  لال ابن كثٌر"
 .(ٕٔ)"فإن تولوا عن الحكم بما أنزل هللا إلٌن وأرادوا ؼٌره لال الزمخشري:أي:"

 .(ٖٔ)"عن اتباعن واتباع الحك "أي:  لال السعدي: 

ُ أَْن ٌُِصٌبَُهْم بِبَْعِض ذُنُوبِِهْم{ ]المابدة: لوله تعالى:  فاعلم أن ، أي:"[5ٗ}فَاْعلَْم أَنهَما ٌُِرٌُد َّللاه
 .(ٗٔ)"هللا ٌرٌد أن ٌصرفهم عن الهدى بسبب ذنوٍب اكتسبوها من لبل

أي: فاعلم أن ذلن كابن عن لَدر هللا وحكمته فٌهم أن ٌصرفهم عن الهدى  لال ابن كثٌر"
 .(٘ٔ)"الذنوب السالفة التً التضت إضبللهم ونكالهم لما علٌهم من

ل لهم العموبة فً الدنٌا  لال الواحدي:أي:"  فاعلم أنه ذلن من أجل أنه هللا ٌرٌد أن ٌعّجِ
 .(ٙٔ)"وٌجازٌهم فً اآلخرة بجمٌعها ثمه كان تعذٌبهم فً الدُّنٌا الجبلء والنهفً ،ببعض ذنوبهم

ولٌل: معناه: بكل ذنوبهم، فعبر بالبعض عن الكل، ولٌل: معناه:  لال السمعانً:" 
 .(ٔ)"ٌصٌبهم ببعض ذنوبهم فً الدنٌا

                                                             
 .ٙٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .2٘ٙ/ٕتفسٌر اإلمام الشافعً: (ٕ)
 .ٖٕٗتفسٌر السعدي: (ٖ)
 .ٙٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٗ٘ٔٔ/ٗ(:ص55ٗٙأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .ٖٓٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .ٖٕٗتفسٌر السعدي: (2)
 .ٙٔٔالتفسٌر المٌسر: (1)
 .ٗ٘ٔٔ/ٗ(:صٓٓ٘ٙأخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 .ٖٕٖالوجٌز: (ٓٔ)
 .ٖٓٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٔٔ)
 .ٓٗٙ/ٔالكشاؾ: (ٕٔ)
 .ٖٕٗتفسٌر السعدي: (ٖٔ)
 .ٙٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٗٔ)
 .ٖٓٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (٘ٔ)
 .ٖٕٖالوجٌز: (ٙٔ)
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فإن للذنوب عموبات عاجلة وآجلة، ومن أعظم العموبات أن ٌبتلى العبد " لال السعدي: 
 .(ٕ)"وٌزٌن له ترن اتباع الرسول، وذلن لفسمه

بذنب التولً عن حكم هللا وإرادة خبلفه، فوضع ببعض ذنوبهم  :ٌعنى لال الزمخشري:"
موضع ذلن وأراد أن لهم ذنوبا جمة كثٌرة العدد، وأن هذا الذنب مع عظمه بعضها وواحد منها، 
وهذا اإلٌهام لتعظٌم التولً واستسرافهم فً ارتكابه. ونحو البعض فً هذا الكبلم ما فً لول 

 :(ٖ)لبٌد
 النُّفُوِس ِحَماُمها أَْو ٌَْرتَبِْط بَْعضَ 

أراد نفسه: وإنما لصد تفخٌم شؤنها بهذا اإلبهام، كؤنه لال: نفسا كبٌرة، ونفسا أى نفس، 
 .(ٗ)"فكما أن التنكٌر ٌعطى معنى التكبٌر وهو معنى البعضٌة، فكذلن إذا صرح بالبعض

وإن كثًٌرا من الناس  أي:" ،[5ٗ}َوإِنه َكثًٌِرا ِمَن النهاِس لََفاِسمُوَن{ ]المابدة: لوله تعالى: 
 .(٘)" لَخارجون عن طاعة ربهم

 .(ٙ)"الكاذبون ٌمول: {،لفاسمون} عن عبدالرحمن زٌد بن اسلم:" 
المتمردون فً الكفر معتدون فٌه، ٌعنى أن التولً عن حكم هللا  لال الزمخشري:أي:" 

 .(2)"من التمرد العظٌم واالعتداء فً الكفر
 .(1)د"ٌعنً:الٌهو لال الواحدي:" 

أي: أكثر الناس خارجون عن طاعة ربهم، مخالفون للحك ناإون عنه،  لال ابن كثٌر"
[. ولال تعالى: } َوإِْن ٖٓٔكما لال تعالى: } َوَما أَْكثَُر النهاِس َوَلْو َحَرْصَت بُِمْإِمنٌَِن { ]ٌوسؾ: 

ِ {اآلٌة]األنعام:   .(5)"[ٙٔٔتُِطْع أَْكثََر َمْن فًِ األْرِض ٌُِضلُّوَن َعْن َسبٌِِل َّللاه
 .(ٓٔ)"أي: طبٌعتهم الفسك والخروج عن طاعة هللا واتباع رسوله لال السعدي: 
 الفوابد:

 .التحذٌر من اتباع أهواء الناس خشٌة اإلضبلل عن الحك-ٔ
 .أكثر المصابب فً الدنٌا ناتجة عن بعض الذنوب -ٕ
لموله تعالى: }وما سنة هللا فً الخلك: أن أهل الحك فً جنب أهل الباطل للٌل; ومن الفوابد: -ٖ

 {.أكثر الناس ولو حرصت بمإمنٌن
بؽربته فً هذا الزمان وهو بٌن أهله، وبوحدته وهو بٌن المتمً لد ٌشعر المإمن و

أترابه، لٌست ؼربة اتخذها اختٌاراً، وال وحدة اصطفاها لنفسه استبثاراً، وإنما سٌك لها 

                                                                                                                                                                               
 .ٗٗ/ٕتفسٌر السمعانً: (ٔ)
 .ٖٕٗتفسٌر السعدي: (ٕ)
 )بعض(، وصدره:(، وهذا العجز فً اللسان والتاج 2٘ٔعجز بٌت للبٌد، دٌوانه )(ٖ)

ان أمكنٍِة إِذا لم أَْرَضها  تَره
أى « حمامها»ٌمول: أنا كثٌر ترن األمكنة إذا لم أرض االلامة بها. أو ٌربط وٌحتبس بعض النفوس، ٌعنى نفسه 

بالجزم، عطؾ على « ٌرتبط»موتها الممدر لها فإذا رضٌتها أو احتبسنً الموت فٌها فكٌؾ أتركها؟ فموله 
لكن كان حمه النصب حٌنبذ. ولعله سكن للضرورة. وكما أن التنوٌن « إال»بمعنى « أو»ولٌل المجزوم لبله. 

ٌفٌد معنى التعظٌم، فكذلن كل ما فٌه إبهام كالبعضٌة هنا، فعبر عن نفسه ببعض النفوس داللة على التعظٌم، بل 
 .ربما ادعى أنها كل النفوس مبالؽة

 .ٔٗٙ/ٔالكشاؾ: (ٗ)
 .ٙٔٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٖ٘ٔٔ/ٗ(:ص5ٗٗٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .ٔٗٙ/ٔالكشاؾ: (2)
 .ٖٕٖالوجٌز: (1)
 .ٖٓٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (5)
 .ٖٕٗتفسٌر السعدي: (ٓٔ)
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: "بدأ اإلسبلم ؼرٌباً وسٌعود -ملسو هيلع هللا ىلص  -اضطراراً، سنة التضتها حكمة رب علٌم حكٌم; لال النبً 
 .(ٔ)ؼرٌباً كما بدأ، فطوبى للؽرباء"

}َوَما أَْكثَُر ، لموله تعالى:هداٌة التوفٌك والمبول، إلى هللا وحده وهو المادر علٌهأن  أن أمر -ٗ
المبٌن عن هللا والدال  -ملسو هيلع هللا ىلص-لالرسوهداٌة الداللة والبٌان، ف، وأما النهاِس َوَلْو َحَرْصَت بُِمْإِمِنٌَن{

 على دٌنه وشرعه.
 

 المرآن
ِ ُحْكًما ِلمَْوٍم ٌُولِنُوَن )  [ٓ٘({ ]المائدة: ٓ٘}أَفَُحْكَم اْلَجاِهِلٌ ِة ٌَْبؽُوَن َوَمْن أَْحَسُن ِمَن ّللا 

 التفسٌر:
األوثان من الضبلالت أٌرٌد هإالء الٌهود أن تحكم بٌنهم بما تعارؾ علٌه المشركون عبدةُ 

والجهاالت؟! ال ٌكون ذلن وال ٌلٌك أبًدا وَمن أعدل ِمن هللا فً حكمه لمن عمل عن هللا َشْرعه، 
 وآمن به، وأٌمن أن حكم هللا هو الحك؟

أٌرٌد هإالء الٌهود أن تحكم ، أي:" [ٓ٘}أَفَُحْكَم اْلَجاِهِلٌهِة ٌَْبؽُوَن{ ]المابدة: لوله تعالى: 
 .(ٕ)"ارؾ علٌه المشركون عبدةُ األوثان من الضبلالت والجهاالت؟!بٌنهم بما تع

 .(ٖ)"حكمهم األول :ٌعنً لال مماتل:" 
ٌعنً: ٌطلبون منن شٌبا لم ٌنزله هللا إلٌن فً حكم الزنى والمصاص  لال السمرلندي:" 

 .(ٗ)"كما ٌفعل أهل الجاهلٌة
أٌتولون عن لبول حكمن بما أنزل هللا، فٌبؽون حكم الجاهلٌة المبنى  :أي لال المراؼً:" 

 .(٘)"على التحٌز والهوى لجانب دون آخر وترجٌح الموى على الضعٌؾ؟
 .(ٙ)"المراد بالجاهلٌة الملة الجاهلٌة التً هً متابعة الهوى لال البٌضاوي:" 

هلٌة، وهو كل حكم أي: أفٌطلبون بتولٌهم وإعراضهم عنن حكم الجا لال السعدي:" 
خالؾ ما أنزل هللا على رسوله. فبل ثم إال حكم هللا ورسوله أو حكم الجاهلٌة. فمن أعرض عن 
األول ابتلً بالثانً المبنً على الجهل والظلم والؽً، ولهذا أضافه هللا للجاهلٌة، وأما حكم هللا 

 .(2)"تعالى فمبنً على العلم، والعدل والمسط، والنور والهدى
 .(1)"ٌهود {،أفحكم الجاهلٌة ٌبؽون"}لوله: : جاهدعن م 
 .(5)"ٌمول: من حكم بؽٌر حكم هللا فحكم الجاهلٌة لال الحسن:" 
تسمى الجاهلٌة العالمٌة حتى جاءت امرأة  كانت"عن هشام بن عروة عن أبٌه لال:  

 .(ٓٔ)"فؤنزل هللا ذكر الجاهلٌة ،لالت: ٌا رسول هللا، كان فً الجاهلٌة كذا وكذا
 :(ٔٔ)، وجوه[ٓ٘}أَفَُحْكَم اْلَجاِهِلٌهِة ٌَْبؽُوَن{ ]المابدة: وفً تفسٌر لوله تعالى: 

أحدها: أن لرٌظة والنضٌر طلبوا إلٌه أن ٌحكم بما كان ٌحكم به أهل الجاهلٌة من التفاضل بٌن 
ٌر: نحن ال نرضى فمال بنو النض ،(ٔ)«المتلى بواء» :وروى أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال لهم ،المتلى
 .فنزلت ،بذلن

                                                             
 .(، من حدٌث أبً هرٌرة رضً هللا عنه51ٖٙ/ ٕٖٓٔ - 5ٖٔٔ/ ٕ( وابن ماجه )٘ٗٔ/ٖٓٔ/ ٔمسلم )(ٔ)
 .ٙٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .1ٓٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖ)
 .52ٖ/ٔبحر العلوم:(ٗ)
 .ٖٕٔ/ٔتفسٌر المراؼً: (٘)
 .ٕٓٔ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (ٙ)
 .ٖٕٗتفسٌر السعدي: (2)
 .٘٘ٔٔ/ٗ(:صٖٓ٘ٙأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .٘٘ٔٔ/ٗ(:صٗٓ٘ٙأخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 .٘٘ٔٔ-ٗ٘ٔٔ/ٗ(:صٕٓ٘ٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .ٔٗٙ/ٔانظر: الكشاؾ: (ٔٔ)
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والثانً: أن ٌكون تعبٌرا للٌهود بؤنهم أهل كتاب وعلم، وهم ٌبؽون حكم الملة الجاهلٌة التً هً 
  .هوى وجهل، ال تصدر عن كتاب وال ترجع إلى وحى من هللا تعالى

والحكم حكمان: حكم بعلم فهو حكم هللا، وحكم  ،عام فً كل من ٌبؽى ؼٌر حكم هللاأنه  والثالث:
 .(ٕ)وهذا لول الحسن بجهل فهو حكم الشٌطان.

 .(ٖ)عن الرجل ٌفضل بعض ولده على بعض، فمرأ هذه اآلٌة :وسبل طاوس 
أنهم إذا لم ٌرضوا بحكم هللا،  :ٌعنً ،ومعناهما واحد ،ٌمرأ بالٌاء والتاء ،ٌبؽون{ولوله:} 

  .(ٗ)وأرادوا خبلؾ حكم هللا، فمد طلبوا حكم الجاهلٌة
 .(٘)بمعنى: الحاكم ،«أفحكم الجاهلٌة»ولرأ الحسن، ولتادة واألعمش، واألعرج: 

ٌحكم به أفعى نجران، أو نظٌره  على أن هذا الحكم الذي ٌبؽونه إنما لال الزمخشري:"
 .(ٙ)"فؤرادوا بسفههم أن ٌكون دمحم خاتم النبٌٌن حكما كؤولبن الحكاممن حكام الجاهلٌة، 

 .(2)على االبتداء ،«الحكم»، برفع «أفحكم الجاهلٌة ٌبؽون»ولرأ السلمى: 
ِ ُحْكًما ِلمَْوٍم ٌُولِنُوَن{ ]المابدة: لوله تعالى: وَمن أعدل ِمن  ، أي:"[ٓ٘}َوَمْن أَْحَسُن ِمَن َّللاه

 .(1)"هللا فً حكمه لمن عمل عن هللا َشْرعه، وآمن به، وأٌمن أن حكم هللا هو الحك؟
 .(5)"«لموم ٌولنون» ،فبل أحد أحسن من هللا حكما :ٌمول لال مماتل:" 
 ومن أعدل من هللا لضاء، لموم ٌولنون ٌعنً: ٌصدلون لال السمرلندي:أي:" 
 .(ٓٔ)"بالمرآن

 .(ٔٔ)"إنهم الذٌن ٌتٌمنون أن ال أعدل من هللا وال أحسن حكما منهف لال الزمخشري:" 
 {،لموم ٌولنون} ، هذا استفهام على جهة اإلنكار بمعنى: ال أحد أحسن لال المرطبً:" 

 .(ٕٔ)"عند لوم ٌولنون :أي
هم الذٌن ٌتدبرون األمور وٌتحممون األشٌاء بؤنظارهم  {:لموم ٌولنون} لال البٌضاوي:" 

 .(ٖٔ)"فٌعلمون أن ال أحسن حكما من هللا سبحانه وتعالى
ال أحد أحسن حكما من حكم هللا لموم ٌولنون بدٌنه وٌذعنون  :أي لال المراؼً:" 

م له من الحاكم، والمبول واإلذعان من المحكو لشرعه، ألنه حكم جامع بٌن منتهى العدل والحك
 والمحكوم علٌه، وبهذا ٌحصل التفاضل بٌن الشرابع اإللهٌة والموانٌن البشرٌة.

إن مما ٌنبؽى التعجب منه من أحوالهم أنهم ٌطلبون حكم الجاهلٌة الجابر،  -والخبلصة
وٌإثرونه على حكم هللا العادل، وفى األول تفضٌل الموى على الضعٌؾ واستذالله واستبصال 

العدل الذي ٌستمٌم به أمر الخلك، وبه ٌستتب األمن والرضا والطمؤنٌنة بٌن شؤفته، وفى الثانً 
 .(ٗٔ)"الناس وٌشعر كل منهم بالهدوء وراحة الضمٌر

                                                                                                                                                                               
لم أجده هكذا، وفً ابن أبى شٌبة من طرٌك الشعبً لال: كان بٌن ، ٔٗٙ/ٔذكره الزمخشري فً الكشاؾ: (ٔ)

. انظر: تخرٌج أى سواء.« المتلى بواء»فذكر لصة فٌها: فارتفعوا إلى النبً ملسو هيلع هللا ىلص فمال:  -حٌٌن من العرب لتال
 52ٖ/ٔأحادٌث الكشاؾ:

 .ٔٗٙ/ٔظر: الكشاؾ:ان (ٕ)
 .ٔٗٙ/ٔانظر: الكشاؾ: (ٖ)
 .ٗٗ/ٕ، وتفسٌر السمعانً: ٕٗٗانظر: السبعة فً المراءات: (ٗ)
 .ٗٗ/ٕانظر: تفسٌر السمعانً:  (٘)
 .ٕٗٙ-ٔٗٙ/ٔالكشاؾ: (ٙ)
 .ٗٗ/ٕ، وتفسٌر السمعانً: ٕٗٗانظر: السبعة فً المراءات: (2)
 .ٙٔٔالتفسٌر المٌسر:(1)
 .1ٓٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (5)
 .52ٖ/ٔبحر العلوم:(ٓٔ)
 .ٕٗٙ-ٔٗٙ/ٔالكشاؾ: (ٔٔ)
 .ٕٙٔ/ٙتفسٌر المرطبً: (ٕٔ)
 .ٖٓٔ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (ٖٔ)
 .ٖٕٔ/ٔتفسٌر المراؼً: (ٗٔ)
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إنكار وتعجٌب من حالهم وتوبٌخ لهم، والفاء للعطؾ على ممدر ٌمتضٌه  لال اآللوسً:"
حكم الجاهلٌة، ولٌل: محل  الممام، أي أٌتولون عن لبول حكمن بما أنزل هللا تعالى إلٌن فٌبؽون

الهمزة بعد الفاء، ولدمت أن لها الصدارة، وتمدٌم المفعول للتخصٌص المفٌد لتؤكٌد اإلنكار 
والتعجب ألن التولً عن حكم رسول هللا صّلى هللا علٌه وسلّم وطلب حكم آخر منكر عجٌب، 

تً هً متابعة الهوى وطلب حكم الجاهلٌة ألبح وأعجب، والمراد بالجاهلٌة الملة الجاهلٌة ال
ما كانوا علٌه من التفاضل  الموجبة للمٌل والمداهنة فً األحكام، أو األمة الجاهلٌة، وحكمهم:

 .(ٔ)"أي أهل الجاهلٌة ،فٌما بٌن المتلى، ولٌل: الكبلم على حذؾ مضاؾ
ما فً حكم  -بإٌمانه-فالمولن هو الذي ٌعرؾ الفرق بٌن الحكمٌن وٌمٌز  لال السعدي:" 

اتباعه. والٌمٌن، هو العلم التام الموجب  -عمبل وشرعا-هللا من الحسن والبهاء، وأنه ٌتعٌن 
 .(ٕ)"للعمل

لرأ  ،كان طاوس إذا سؤله رجل أفصل بٌن ولدٌن فً النحل" عن ابن أبً نجٌح لال: 
 .(ٖ){"ون ومن أحسن من هللا حكما لموم ٌولنونأفحكم الجاهلٌة ٌبؽ}

 الفوابد:
أن من حكم بؽٌر ما أنزل هللا وهو على ملة اإلسبلم كان بذلن الحكم كؤهل الجاهلٌة، إنما هو  -ٔ

 .(ٗ)أن أهل الجاهلٌة كذلن كانوا ٌحكمون
 أن حكم الجاهلٌة لٌس حكماً من هللا، فكذلن كل حكٍم لبٌحٍ.ومنها: أن  -ٕ
تحاكم إلى ؼٌر هللا ورسوله من أعظم ما ٌفسد األرض من المعاصً، فبل صبلح لها إال أن ال -ٖ

 بتحكٌم كتاب هللا وسنة رسوله ملسو هيلع هللا ىلص، وهو سبٌل المإمنٌن
تتنوع الجاهلٌة من حٌث متعلمها أنواعا كثٌرة جدا، ٌصعب حصرها، فمنها جاهلٌة المعتمد،  -ٗ

جاهلٌة االلتصاد، ومنها جاهلٌة الحكم والسٌاسة، ومنها جاهلٌة ومنها جاهلٌة األخبلق، ومنها 

 .الفن....إلخ
 . وبالجملة، فكل أمر من األمور خولؾ فٌه رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فهو أمر جاهلً

 :(٘)تتنوع من حٌث الحكم نوعٌنوأن الجاهلٌة 
 النوع األول: جاهلٌة كفر.

ٌَْر اْلَحّكِ َظنه اْلَجاِهِلٌهِة{ : -تعالى-ومن هذا النوع لوله ِ َؼ ، ولوله تعالى: }أَفَُحْكَم ٕ}ٌَظُنُّوَن بِاَّلله
ٌَْبؽُوَن{.  اْلَجاِهِلٌهِة 

، (ٙ)النوع الثانً: جاهلٌة معصٌة، وهً ما تكون بترن واجب أو فعل محرم دون الكفر
 .(2)وهذه ال ٌكفر صاحبها

وكذا الفخر باألحساب  .(1)بً ذر: "إنن امرإ فٌن جاهلٌة"ومن هذا النوع لوله ملسو هيلع هللا ىلص أل
  .والطعن فً األنساب والنٌاحة على المٌت

                                                             
 .ٕٖٗ-ٖٕٖ/ٖروح المعانً: (ٔ)
 .ٖٕٗتفسٌر السعدي: (ٕ)
 .٘٘ٔٔ/ٗ(:ص٘ٓ٘ٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .5ٓماسم بن سبلم:انظر: اإلٌمان لل (ٗ)
انظر بتوسع فً هذا: "جاهلٌة المرن العشرٌن" لدمحم لطب، "مصطلحات إسبلمٌة" لمحًٌ الدٌن المضمانً (٘)

 .ٕٔٙ(، و انظر: "فتح المجٌد شرح كتاب التوحٌد" للشٌخ عبد الرحمن بن حسن صٕ٘-ٙٗ)ص
 .1٘/ٔنظر: فتح الباري :(ٙ)
المعاصً من أمر الجاهلٌة، وال ٌكفر صاحبها بارتكابها إال باب  -كتاب اإلٌمان-انظر صحٌح البخاري (2)

 .بالشرن
( فً العتك: باب لول النبً ٕ٘ٗ٘( فً اإلٌمان: باب المعاصً من أمر الجاهلٌة، ورلم )ٖٓالبخاري رلم )(1)

السباب واللعن ، ( فً األدب: باب ما ٌنهى من ٓ٘ٓٙملسو هيلع هللا ىلص: " العبٌد إخوانكم فؤطعموهم مما تؤكلون ، ورلم )
( فً األدب: باب 2٘ٔ٘( فً اإلٌمان: باب إطعام المملون مما ٌؤكل ... ، وأبو داود رلم )ٔٙٙٔومسلم رلم )

 .ٔٙٔ/ ٘( فً البر: باب اإلجسان إلى الخدم ، وأحمد فً " المسند " 5ٗٙٔفً حك المملون ، والترمذي رلم )
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وفً اآلٌة دلٌل على وجوب إطراح الرأي مع السنة، وإن ادعى صاحبه أنه مصلح، وأن -٘
لال: }أَفَُحْكَم ، دعوى اإلصبلح لٌس بعذر فً ترن ما أنزل هللا، والحذر من العجب بالرأي

ٌَْبؽُونالْ   {.َجاِهِلٌهِة 
 

 المرآن
َول ُهْم ِمْنكُْم }ٌَا أٌََُّها ال ِذٌَن آَمنُوا اَل تَت ِخذُوا اْلٌَُهوَد َوالن َصاَرى أَْوِلٌَاَء بَْعُضُهْم أَْوِلٌَاُء بَْعٍ  َوَمْن ٌَتَ 

َ اَل ٌَْهِدي اْلمَْوَم الظ اِلِمٌَن )  [ٔ٘]المائدة: ({ ٔ٘فَِإن هُ ِمْنُهْم إِن  ّللا 

 التفسٌر:
ٌا أٌها الذٌن آمنوا ال تتخذوا الٌهود والنصارى حلفاَء وأنصاًرا على أهل اإلٌمان; ذلن أنهم ال 
ٌُوادُّون المإمنٌن، فالٌهود ٌوالً بعضهم بعًضا، وكذلن النصارى، وكبل الفرٌمٌن ٌجتمع على 

ا. ومن ٌتولهم منكم فإنه ٌصٌر أجدُر بؤن ٌنصر بعُضكم بعضً  -أٌها المإمنون-عداوتكم. وأنتم 
 من جملتهم، وحكمه حكمهم. إن هللا ال ٌوفك الظالمٌن الذٌن ٌتولون الكافرٌن.

 على ثبلثة ألاوٌل:[ ٖ٘-ٔ٘سبب نزول اآلٌات] فًاختلؾ أهل التفسٌر 
أحدها: أنها نزلت فً عُبادة بن الصامت، وعبد بن أبً ابن سلول، حٌن تبرأ عُبادة من ِحْلؾ 

ولال: أتولى هللا ورسوله حٌن ظهرت عداوتهم هلل ولرسوله . ولال عبد هللا بن أبً: ال الٌهود 
، (ٖ)، وعطٌة العوفً(ٕ)الزهري، و(ٔ)ابن عباسؾ الدوابر، وهذا لول اأتبرأ من حلفهم وأخ

 .(ٗ)وعبادة بن الولٌد
ًّ نزلت هذه اآلٌة حٌن أتٌت رسول هللا  عبادة بن الصامت"ولال   صلى هللا علٌه  -ف

 .(٘)"والمسلمٌن علٌهم  -ملسو هيلع هللا ىلص  -فبرأت إلٌه من حلؾ ٌهود، وظاهرت رسول هللا  -وسلم 
إلى بنً لرٌظة لما  -ملسو هيلع هللا ىلص-والثانً: أنها نزلت فى أبً ببلبة بن عبد المنذر حٌن َبعَثَه رسول هللا 

مضوا العهد أطاعوا بالنزول على حكم سعد أشار إلى حلمه إلٌهم أنه الذبح، وهذا لول ن
 .(ٙ)عكرمة
أنها نزلت فى رجلٌن من األنصار خافا من ولعة أحد فمال أحدهما لصاحبه: أَْلَحُك  :والثالث

إدالة  بالٌهود وأتهود معهم، ولال اآلخر: ألحك بالنصارى فؤتنصر معهم لٌكون ذلن لهما أماناً من
 .(1)، ومماتل(2)الكفار على المسلمٌن، وهذا لول السدي

والصواب من المول فً ذلن عندنا أن ٌمال: إن هللا تعالى ذكره  لال اإلمام الطبري:" 
نَهَى المإمنٌن جمٌعا أن ٌتخذوا الٌهود والنصارى أنصاًرا وحلفاَء على أهل اإلٌمان باهلل ورسوله 
وؼٌَرهم،وأخبر أنه من اتخذهم نصًٌرا وحلًٌفا وولٌاا من دون هللا ورسوله والمإمنٌن، فإنه منهم 

ب عل ى هللا وعلى رسوله والمإمنٌن، وأن هللا ورسوله منه برٌبان. ولد ٌجوز أن تكون فً التحزُّ

                                                             
 ه البن مردوٌه.( ونسب51/ ٖذكره السٌوطً فً "الدر المنثور" )(ٔ)
 .5ٖٙ/ٓٔ(:ص2ٕ٘ٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
.]ضعٌؾ، فٌه 55ٔ-51ٔ، وأسباب النزول للواحدي:5ٖٙ-5ٖ٘/ٓٔ(:صٕٙ٘ٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)

( بموله: ٕٗ/ ٕعلتان:األولى: اإلرسال. والثانٌة: عطٌة هذا; ضعٌؾ مدلس، ولخصه ابن حجر فً "التمرٌب" )
 شٌعٌاً مدلساً". "صدوق ٌخطا كثٌراً، كان

 . ]ضعٌؾ إلرساله[52ٖ-5ٖٙ/ٓٔ(:ص1ٕ٘ٔٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
، 2ٗٔ/ ٖابن هشام(، والبٌهمً فً "دالبل النبوة" ) - 5ٕٗ، 1ٕٗ/ ٕوأخرجه ابن إسحاق فً "المؽازي" )

وزاد ( 51/ ٖ(، وذكره السٌوطً فً "الدر المنثور" )ٙٓ٘ٙ/ ٘٘ٔٔ/ ٗ(، وابن أبً حاتم فً "تفسٌره" )2٘ٔ
 نسبته البن المنذر وأبً الشٌخ وابن مردوٌه وابن عساكر.

( من طرٌك عبادة بن الولٌد عن أبٌه عن 55/ ٖأخرجه ابن مردوٌه فً "تفسٌره"; كما فً "الدر المنثور" )(٘)
 جده عبادة به.

 .-إن شاء هللا-للنا: إن كان السند إلى عبادة صحٌح; فالحدٌث صحٌح ؼاٌة 
 .51ٖ/ٓٔ(:صٕٓٙٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 . ]ضعٌؾ جدا[51ٖ-52ٖ/ٓٔ(:ص5ٕ٘ٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .]مترون[1ٗٗ-1ٖٗ/ٔانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (1)
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اآلٌة نزلت فً شؤن عبادة بن الصامت وعبد هللا بن أبً ابن سلول وحلفابهما من الٌهود وٌجوز 
جلٌن  أن تكون نزلت فً أبً لبابة بسبب فعله فً بنً لرٌظة وٌجوز أن تكون نزلت فً شؤن الره

ًّ بالشؤم ولماللذٌن ذكر  ٌصّح  السدي أن أحَدهما همه باللحاق بدهلن الٌهودي، واآلخر بنصران
 بواحٍد من هذه األلوال الثبلثة خبٌر تثبت بمثله حجة، فٌسلّم لصحته الموُل بؤنه كما لٌل.

فإْذ كان ذلن كذلن، فالصواب أن ٌحكم لظاهر التنزٌل بالعموم على ما عمه، وٌجوز ما 
ل فٌه من المول الذي ال علم عندنا بخبلفه. ؼٌر أنه ال شن أن اآلٌة نزلت فً لاله أهل التؤوٌ

منافك كان ٌوالً ٌهوًدا أو نصارى خوفًا على نفسه من دوابر الدهر، ألن اآلٌة التً بعد هذه تدّل 
نَْخَشى أَْن تُِصٌبََنا  فَتََرى الهِذٌَن فًِ لُلُوبِِهْم َمَرٌض ٌَُساِرعُوَن فٌِِهْم ٌَمُولُونَ }على ذلن، وذلن لوله: 

 .(ٔ)"اآلٌة {،َدابَِرةٌ 
أي:" ٌا أٌها الذٌن صدهلوا هللا ورسوله ، [ٔ٘}ٌَا أٌََُّها الهِذٌَن آَمنُوا{ ]المابدة: لوله تعالى: 

 .(ٕ)وعملوا بشرعه"
لال ابن عباس:" ما أنزل هللا آٌة فً المرآن، ٌمول فٌها: }ٌا أٌها الذٌن آمنوا{، إال كان 

 .(ٖ)شرٌفها وأمٌرها"على 
ٌَا أٌََُّها الهِذٌَن آَمنُوا{ فؤرعها    لال ابن مسعود رضً هللا عنه: "إذا سمعت هللا ٌمول: }

 .(ٗ)(ٕ)سمعن] ٌعنً استمع لها[; فإنه خٌر ٌؤمر به، أو شر ٌنهى عنه"
الظاهر أنه خطاب للمإمنٌن حمٌمة ولٌل: المراد بهم المنافمون،  لال الشوكانً:" 

ووصفهم باإلٌمان باعتبار ما كانوا ٌظهرونه. ولد كانوا ٌوالون الٌهود والنصارى فنهوا عن 
واألولى أن ٌكون خطابا لكل من ٌتصؾ باإلٌمان أعم من أن ٌكون ظاهرا وباطنا أو ، ذلن

واالعتبار  {،فترى الذٌن فً للوبهم مرض}وٌإٌد هذا لوله:  ظاهرا فمط، فٌدخل المسلم والمنافك،
 .(٘)"بعموم اللفظ

ال تتخذوا الٌهود  ، أي:"[ٔ٘}اَل تَتهِخذُوا اْلٌَُهوَد َوالنهَصاَرى أَْوِلٌَاَء{ ]المابدة: لوله تعالى: 
 .(ٙ)"والنصارى حلفاَء وأنصاًرا على أهل اإلٌمان

ٌنهى تعالى عباده المإمنٌن عن مواالة الٌهود والنصارى، الذٌن هم  لال ابن كثٌر:" 
 .(2)"أعداء اإلسبلم وأهله، لاتلهم هللا

تنصرونهم وتستنصرونهم وتإاخونهم  {:ال تتخذوهم أولٌاء}لال الزمخشري:" 
 .(1)"وتصافونهم وتعاشرونهم معاشرة المإمنٌن

ن لهم أحوال الٌهود والنصارى ٌرشد تعالى عباده المإمنٌن حٌن بٌ لال السعدي:" 
 .(5)"وصفاتهم ؼٌر الحسنة، أن ال ٌتخذوهم أولٌاء

المراد من النهً عن اتخاذهم أولٌاء أن ٌعاملوا معاملة األولٌاء فً  لال الشوكانً:" 
ووجه تعلٌل النهً بهذه الجملة أنها تمتضً أن هذه المواالة ، المصادلة والمعاشرة والمناصرة

  .(ٓٔ)"الكفار ال شؤنكم، فبل تفعلوا ما هو من فعلهم فتكونوا مثلهمهً شؤن هإالء 

                                                             
 .55ٖ-51ٖ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٙٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .5ٙٔ/ٔ(:صٖ٘ٓٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٖ)

 .5ٙٔ/ٔ(:ص 2ٖٓٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .  2ٖٖ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٗ)
 .2٘/ٕفتح المدٌر: (٘)
 .2ٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .ٕٖٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .ٕٗٙ/ٔالكشاؾ: (1)
 .ٖٕ٘تفسٌر السعدي: (5)
 .1٘، 2٘/ٕفتح المدٌر: (ٓٔ)
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فالٌهود ٌوالً بعضهم بعًضا، " ، أي:[ٔ٘}بَْعُضُهْم أَْوِلٌَاُء بَْعٍض{ ]المابدة: لوله تعالى:
أجدُر بؤن ٌنصر  -أٌها المإمنون-وكذلن النصارى، وكبل الفرٌمٌن ٌجتمع على عداوتكم. وأنتم 

 .(ٔ)"بعُضكم بعًضا
دّل هذا على أن الكفر ملّة واحدة تجاه اإلسبلم والمسلمٌن، فما أسخؾ  لال سعٌد حوى:"

 .(ٕ)"من ٌنسى هذا
أن بعض الٌهود أنصار بعضهم على المإمنٌن، وٌد واحدة على  لال الطبري:أي:"

فًا بذلن  جمٌعهم وأن النصارى كذلن، بعضهم أنصار بعض على من خالؾ دٌنهم وملتهم معّرِ
م على من خالؾ ملتهم ودٌنهم عباده الم ٌاا، فإنما هو ولٌهُّ إمنٌن: أّن من كان لهم أو لبعضهم ول

من المإمنٌن، كما الٌهود والنصارى لهم َحْرب. فمال تعالى ذكره للمإمنٌن: فكونوا أنتم أًٌضا 
بعضكم أولٌاء بعض، وللٌهودّي والنصرانً حرًبا كما هم لكم حرب، وبعضهم لبعض أولٌاء، 

 .(ٖ)"واالهم فمد أظهر ألهل اإلٌمان الحرَب، ومنهم البراءة، وأبان لطع َوالٌتهم ألن من
أى إنما ٌوالى بعضهم  {،بعضهم أولٌاء بعض} :علل النهى بموله لال الزمخشري:" 

 .(ٗ)"بعضا التحاد ملتهم واجتماعهم فً الكفر، فما لمن دٌنه خبلؾ دٌنهم ولمواالتهم
تعلٌل لتحرٌم مواالتهم، ألن الٌهودي ولً للٌهودي والنصرانً ولً  لال الجزابري:"

للنصرانً على المسلمٌن فكٌؾ تجوز إذاً مواالتهم، وكٌؾ ٌصدلون أٌضاً فٌها فهل من المعمول 
 .(٘)"أن ٌحبن النصرانً وٌكره أخاه، وهل ٌنصرن على أخٌه؟

فإن بعضهم أولٌاء بعض ٌتناصرون فٌما بٌنهم وٌكونون ٌدا على من  لال السعدي:أي:" 
سواهم، فؤنتم ال تتخذوهم أولٌاء، فإنهم األعداء على الحمٌمة وال ٌبالون بضركم، بل ال ٌدخرون 

 .(ٙ)"من مجهودهم شٌبا على إضبللكم، فبل ٌتوالهم إال من هو مثلهم
الٌهود أولٌاء البعض اآلخر منهم،  تعلٌل للنهً، والمعنى: أن بعض لال الشوكانً:" 

وبعض النصارى أولٌاء البعض اآلخر منهم، ولٌس المراد بالبعض إحدى طابفتً الٌهود 
ولٌل: ، والنصارى، وبالبعض اآلخر الطابفة األخرى للمطع بؤنهم فً ؼاٌة من العداوة والشماق

على عداوة النبً صلى  المراد أن كل واحدة من الطابفتٌن توالً األخرى وتعاضدها وتناصرها
 .(2)"هللا علٌه وسلم وعداوة ما جاء به وإن كانوا فً ذات بٌنهم متعادٌن متضادٌن

ومن ٌتولهم منكم فإنه  ، أي:"[ٔ٘}َوَمْن ٌَتََولهُهْم ِمْنكُْم فَإِنههُ ِمْنُهْم{ ]المابدة: لوله تعالى: 
 .(1)"ٌصٌر من جملتهم، وحكمه حكمهم

   .(5)"ملتهم وحكمه حكمهممن جلال الزمخشري:أي:" 
فإنه من جملتهم وفً عدادهم، وهو وعٌد شدٌد فإن المعصٌة  :أي لال الشوكانً:" 

 .(ٓٔ)"الموجبة للكفر هً التً لد بلؽت إلى ؼاٌة لٌس وراءها ؼاٌة
التولً التام ٌوجب االنتمال إلى دٌنهم. والتولً الملٌل ٌدعو إلى الكثٌر، ثم  لال السعدي:" 

 .(ٔٔ)"ٌتدرج شٌبا فشٌبا، حتى ٌكون العبد منهم
تؽلٌظ من هللا وتشدٌد فً ، "[ٔ٘}َوَمْن ٌَتََولهُهْم ِمْنكُْم فَإِنههُ ِمْنُهْم{ ]المابدة: فً لوله تعالى:و

 .(ٔ)«ال تراءى ناراهما»زاله، كما لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وجوب مجانبة المخالؾ فً الدٌن واعت
                                                             

 .2ٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٕٙٗٔ/ٖاألساس فً التفسٌر: (ٕ)
 .55ٖ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٕٗٙ/ٔالكشاؾ: (ٗ)
 .ٕٗٙ/ٔأٌسر النفاسٌر: (٘)
 .ٖٕ٘تفسٌر السعدي: (ٙ)
 .2٘/ٕفتح المدٌر: (2)
 .2ٔٔالتفسٌر المٌسر: (1)
 .ٕٗٙ/ٔالكشاؾ: (5)
 .1٘/ٕفتح المدٌر: (ٓٔ)
 .ٖٕ٘تفسٌر السعدي: (ٔٔ)
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ال تكرموهم إذ أهانهم "ومنه لول عمر رضى هللا عنه ألبى موسى فً كاتبه النصرانً: 
 .(ٕ)"هللا، وال تؤمنوهم إذ خونهم هللا، وال تدنوهم إذ ألصاهم هللا

فمال: مات النصرانً  ال لوام للبصرة إال به،»وروى أنه لال له أبو موسى: 
هب أنه لد مات، فما كنت تكون صانعا حٌنبذ فاصنعه الساعة، واستؽن عنه  :، ٌعنى(ٖ)«والسبلم

  .(ٗ)"بؽٌره
وثبت فً الصحٌح عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص: أن مشركاً لحمه لٌماتل معه، فمال لال شٌخ اإلسبلم:" 

 .(ٙ)"(٘)«إنً ال أستعٌن بمشرن»له: 
ومن ٌتولهم }فمرأ: ،أنه سبل عن ذباٌح مشركً العرب :"عن بن عباسأخرج سفٌان 

 .(2){"منكم فإنه منهم
كان الحسن ال ٌرى بذبابح نصارى العرب وال نكاح نسابهم بؤًسا، وكان ٌتلو  لال هشام:" 

ٌا أٌها الذٌن آمنوا ال تتخذوا الٌهوَد والنصاَرى أولٌاء بعضهم أولٌاء بعض ومن }هذه اآلٌة:
م منكم فإنه منهم  .(1){"ٌتولهه

سبل ابن سٌرٌن عن رجل ٌبٌع داَره من نصاَرى ٌتخذونها ِبٌعَةً، لال: فتبل  لال إبراهٌم:" 
  .(5)"هذه اآلٌة: ال تتهِخذوا الٌهود والنصارى أولٌاء 

َ اَل ٌَْهِدي اْلَمْوَم الظهاِلِمٌَن{ ]المابدة: لوله تعالى:  إن هللا ال ٌوفك  ، أي:"[ٔ٘}إِنه َّللاه
 .(ٓٔ)"الظالمٌن الذٌن ٌتولون الكافرٌن

المنافمٌن الذٌن ٌظهرون بؤلسنتهم الطاعة وللوبهم مصرة على  :أي لال دمحم بن إسحاق:" 
 .(ٔٔ)"المعصٌة

                                                                                                                                                                               
ونصه: عن جرٌر بن عبد  ٕ٘ٗٙحدٌث باب على ما ٌماتل المشركون،  -5٘أخرجه أبو داود فً: الجهاد، (ٔ)

 هللا لال: بعث رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص سرٌة إلى خثعم فاعتصم ناس منهم بالسجود. فؤسرع فٌهم المتل.
لالوا: « أنا بريء من كل مسلم ٌمٌم بٌن أظهر المشركٌن»لال، فبلػ ذلن النبً ملسو هيلع هللا ىلص فؤمر لهم بنصؾ العمل. ولال 

 «.ال تراءى ناراهما»هللا! لم؟ لال ٌا رسول 
: "ٌلزم المسلم وٌجب علٌه أن ٌباعد منزله عن منزل المشرن، وال ٌنزل بالموضع الذي ٗ٘/ٕلال فً النهاٌة

أولدت فٌه ناره تلوح وتظهر لنار المشرن إذا أولدها فً منزله ولكنه ٌنزل مع المسلمٌن فً دارهم. والترابً: 
 ترابً إلى النار مجاز".تفاعل من الرإٌة وإسناد ال

. ونصه: عن سمان بن حرب، لال: "سمعت عٌاضا األشعري، أن أبا ٕٙٔ/ٓٔ(:ص5ٕٓٗٓالسنن الكبرى) (ٕ)
موسى، رضً هللا عنه وفد إلى عمر بن الخطاب رضً هللا عنهما ، ومعه كاتب نصرانً ، فؤعجب عمر رضً 

تابا " ، لال: إنه نصرانً ، ال ٌدخل المسجد ، فانتهره هللا عنه ما رأى من حفظه ، فمال: " لل لكاتبن ٌمرأ لنا ك
عمر رضً هللا عنه ، وهم به ، ولال: " ال تكرموهم إذ أهانهم هللا ، وال تدنوهم إذ ألصاهم هللا ، وال تؤتمنوهم إذ 

 خونهم هللا عز وجل".
 .ٖٕٓٙوصححه األلبانً فً اإلرواء تحت حدٌث:

: لدره أنه مات، هل إذا مات تتعطل المحاسبة عندنا فً بٌت المال، . ٌعنًٗٓٗ/ٔتخرٌج أحادٌث الكشاؾ: (ٖ)
 فمطع طمع أبً موسى رضً هللا عنه.

 ، عن معاوٌة بمثله مختصراً. ٕٔٔ/ٔذكره ابن المٌم فً أحكام أهل الذمة 
هم وذكر أن بعض عمال عمر كتب إلٌه ٌستشٌره فً استعمال الكفار فمال: إن المال لد كثر ، ولٌس ٌحصٌه إال 

، ما كتب إلٌنا بما ترى ، فكتب إلٌه: ال تدخلوهم فً دٌنكم، وال تسلموهم ما منعهم هللا منه ، وال تؤمنوهم على 
 أموالكم ، وتعلموا الكتابة ، فإنما هً حٌلة الرجال.

 .ٕٗٙ/ٔالكشاؾ: (ٗ)
كراهة االستعانة  فً كتاب الجهاد وباب -رضً هللا عنها وعن أبٌها  -هو فً صحٌح مسلم من حدٌث عابشة (٘)

 .1ٔ2ٔفً الؽزو بكافر، رلم 
 .1ٕٔمسؤلة فً الكنابس: (ٙ)
 .ٖٓٔ، وانظر: تفسٌر سفٌان الثوري:ٓٓٗ/ٓٔ(:صٕٔٙٔٔأخرجه الطبري) (2)
 .ٔٓٗ/ٓٔ(:صٕٗٙٔٔأخرجه الطبري) (1)
 .ٕٓٗ-ٔٓٗ/ٓٔ(:صٕ٘ٙٔٔأخرجه الطبري) (5)
 .2ٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .2٘ٔٔ/ٗ(:صٗٔ٘ٙأخرجه ابن أبً حاتم) (ٔٔ)
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إن هللا ال ٌوفِّك من وضع الوالٌة فً ؼٌر موضعها، فوالى الٌهود لال الطبري:أي:" 
والمإمنٌن على المإمنٌن، وكان لهم ظهًٌرا ونصًٌرا، ألن والنصارى مع عداوتهم هللا ورسوله 

 .(ٔ)"من توالهم فهو هلل ولرسوله وللمإمنٌن َحْربٌ 
الذٌن ظلموا أنفسهم بمواالة الكفر ٌمنعهم هللا ألطافه وٌخذلهم  نً:ٌع لال الزمخشري:" 
 .(ٕ)"ممتا لهم
أي: الذٌن وصفهم الظلم، وإلٌه ٌرجعون، وعلٌه ٌعولون. فلو جبتهم بكل  لال السعدي:" 

 .(ٖ)"آٌة ما تبعون، وال انمادوا لن
تعلٌل للجملة التً لبلها أي أن ولوعهم فً الكفر هو بسبب عدم هداٌته  لال الشوكانً:" 

تولى من حكم على من ٌإذ" ، (ٗ)"سبحانه لمن ظلم نفسه بما ٌوجب الكفر كمن ٌوالً الكافرٌن
استحب الكفر على اإلٌمان بالظلم، فدل ذلن على أن تولً من كان كذلن من أعظم الذنوب 

 .(٘)"وأشدها
وروي عن  .(ٙ)"ال إله إال هللا :ٌعنً: من أبا أن ٌمول {،الظالمٌن"}عن أبً العالٌة لوله:  

 .(2)عكرمة ولتادة، والربٌع بن أنس نحو ذلن
 الفوابد:

 .أهل الحك وأهل الباطلنفً الوالٌة بٌن  -ٔ
 خص،، ولد المٌامة ٌوم إلى باقٍ  الحكم هذا، حرمة مواالة الٌهود والنصارى وسابر الكافرٌن-ٕ

 .ٌمتضٌه الممام ألن; والنصارى بالٌهود اآلٌة هذه فً
 ٌكون أن مسلم كل على ٌجب إذ والجماعة، السنة أهل عمٌدة أصول من أصل والبراء الوالء -ٖ

 .والدٌن الملة أعداء من براإه ٌكون أن وٌجب وللمإمنٌن، ولرسوله هلل والإه
 ومحبتهم، المإمنٌن مواالة سبحانه أوجب فمد والدٌن، الملة أعداء مواالة هللا حرم وكما

 وهم الزكاة وٌإتون الصبلة ٌمٌمون الذٌن آمنوا والذٌن ورسوله هللا ولٌكم إنما: }تعالى لال
 - ٘٘: المابدة{ ]الؽالبون هم هللا حزب فإن آمنوا والذٌن ورسوله هللا ٌتول ومن( ٘٘) راكعون

{ ترحمون لعلكم هللا واتموا أخوٌكم بٌن فؤصلحوا إخوة المإمنون إنما: }تعالى ولال ،[ٙ٘
 [.ٓٔ: الحجرات]

مواالة الكفار بالموادة والمناصرة واتخاذهم بطانة: " لال الشٌخ ابن عثٌمٌن رحمه هللا:
ً ٌإمنون باهلل والٌوم اآلخر حرام منهً عنها  بنص المرآن الكرٌم، لال هللا تعالى: }ال تجد لوما

ٌوادون من حاد هللا ورسوله{، ولال تعالى: }ٌَا أٌََُّها الهِذٌَن آَمنُوا اَل تَتهِخذُوا الهِذٌَن اتهَخذُوا ِدٌنَكُْم 
َ إِْن كُْنتُْم ُمْإِمنٌَِن{، ولال هُُزًوا َولَِعبًا ِمَن الهِذٌَن أُوتُوا اْلِكتَاَب ِمْن لَْبلِ  كُْم َواْلكُفهاَر أَْوِلٌَاَء َواتهمُوا َّللاه

ْن ٌَتََولهُهْم تعالى: }ٌَا أٌََُّها الهِذٌَن آَمنُوا اَل تَتهِخذُوا اْلٌَُهوَد َوالنهَصاَرى أَْوِلٌَاَء بَْعُضُهْم أَْوِلٌَاُء بَْعٍض َومَ 
ٌَا أٌََُّها الهِذٌَن آَمنُوا اَل تَتهِخذُوا بَِطانًَة ِمْنكُْم فَإِنههُ ِمْنُهْم إِ  َ اَل ٌَْهِدي اْلمَْوَم الظهاِلِمٌَن{، ولال تعالى: } نه َّللاه

وأخبر أنه إذا لم ٌكن المإمنون بعضهم أولٌاء بعض، والذٌن كفروا ، ِمْن ُدونِكُْم اَل ٌَؤْلُونَكُْم َخبَااًل{
 .(1)"عن هإالء، فإنها تكون فتنة فً األرض وفساد كبٌربعضهم أولٌاء بعض وٌتمٌز هإالء 

َ اَل ٌَْهِدي اْلمَْوَم الظهاِلِمٌَن{ -ٗ  .ومنها: التحذٌر من الظلم; لموله تعالى: } إِنه َّللاه
ومنها: أن هللا ال ٌمنع فضله عن أحد إال إذا كان هذا الممنوع هو السبب; لموله تعالى: } إِنه  -٘

َ اَل ٌَْهِدي اْلمَْوَم الظهاِلِمٌَن{  .َّللاه

                                                             
 .ٕٓٗ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٕٗٙ/ٔالكشاؾ: (ٕ)
 .ٖٕ٘تفسٌر السعدي: (ٖ)
 .1٘/ٕفتح المدٌر: (ٗ)
 .5ٖ٘/ٕفتح المدٌر: (٘)
 .2٘ٔٔ/ٗ(:ص٘ٔ٘ٙأخرجه ابن أبً حاتم) (ٙ)
 .2٘ٔٔ/ٗانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم: (2)
 .ٙٔالوالء والبراء فً اإلسبلم:البركاتً: (1)
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ومنها: أنه كلما كان اإلنسان أظلم كان عن الهداٌة أبعد; ألن هللا علك نفً الهداٌة بالظلم; -ٙ
 ٌته; وكلما لوٌت العلة لوي الحكم المعلك علٌه.وتعلٌك الحكم بالظلم ٌدل على عل

ومنها: أن من أخذ بالعدل كان حرٌاً بالهداٌة; لمفهوم المخالفة فً لوله تعالى: }وهللا ال ٌهدي  -2
الموم الظالمٌن{; فإذا كان الظالم ال ٌهدٌه هللا، فصاحب العدل حري بؤن ٌهدٌه هللا عز وجل; فإن 

ؼالباً ٌُهدى، وٌوفّك للهداٌة; ولهذا لال  -والحك هو العدل  -ع الحك اإلنسان الذي ٌرٌد الحك وٌتب
من تدبر المرآن »شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة فً العمٌدة الواسطٌة عبارة من أحسن العبارات; لال: 

 ; وهذه كلمة مؤخوذة من المرآن منطولاً، ومفهوماً.(ٔ)«طالبا للهدى منه تبٌن له طرٌك الحك
َ اَل ٌَْهِدي اْلمَْوَم الظهاِلِمٌَن{; ألنهم ٌمولون: إن ومنها: الرد على -1 المدرٌة; لموله تعالى: } إِنه َّللاه

 .اإلنسان حّر: ٌهتدي بنفسه، وٌضل بنفسه; وهذه اآلٌة واضحة فً أن الهداٌة بٌد هللا
 
 

 
 المرآن

ُ أَْن }فَتََرى ال ِذٌَن فًِ لُلُوبِِهْم َمَرٌ  ٌَُساِرعُوَن فٌِِهْم ٌَمُولُوَن  نَْخَشى أَْن تُِصٌبَنَا َدائَِرةٌ فَعََسى ّللا 
وا فًِ أَْنفُِسِهْم نَاِدِمٌَن ) ًَ بِاْلفَتْحِ أَْو أَْمٍر ِمْن ِعْنِدِه فٌَُْصبُِحوا َعلَى َما أََسرُّ ({ ]المائدة: ٌَٕ٘ؤْتِ

ٕ٘] 
 التفسٌر:

موادة الٌهود لما فً للوبهم من ٌخبر هللا تعالى عن جماعة من المنافمٌن أنهم كانوا ٌبادرون فً 
الشّنِ والنفاق، وٌمولون: إنما نوادُّهم خشٌة أن ٌظفروا بالمسلمٌن فٌصٌبونا معهم، لال هللا تعالى 

وٌنصر َنبٌِهه، وٌُْظِهر اإلسبلم والمسلمٌن على  -« مكة»أي فتح -ذكره: فعسى هللا أن ٌؤتً بالفتح 

ه لوةُ الٌهود والنهصارى، فٌخضعوا للمسلمٌن، فحٌنبٍذ ٌندم الكفار، أو ٌُهٌِّا من األمور ما تذهب ب
 المنافمون على ما أضمروا فً أنفسهم من مواالتهم.

 سبب النزول:
جاء عبادة بن الصامت فمال: ٌا رسول هللا إن لً موالً من الٌهود "لال عطٌة العوفً:        

ٌة الٌهود، وآوي إلى هللا كثٌر عددهم حاضر نصرهم، وإنً أبرأ إلى هللا ورسوله من وال
ورسوله، فمال عبد هللا بن أبً: إنً رجل أخاؾ الدوابر وال أبرأ من والٌة الٌهود، فمال رسول 

"ٌا أبا الحباب ما بخلت به من والٌة الٌهود على عبادة بن الصامت فهو لن دونه"،  -ملسو هيلع هللا ىلص  -هللا 
}ٌا أٌها الذٌن آمنوا ال تتخذوا الٌهود والنصارى أولٌاء فمال: لد لبلت، فؤنزل هللا تعالى فٌهما: 

عبد هللا بن  :ٌعنً» ،(ٕ)"أولٌاء بعض{ إلى لوله تعالى: }فترى الذٌن فً للوبهم مرض{ بعضهم
 .(ٖ)«أبً }ٌسارعون فٌهم{ فً والٌتهم }ٌمولون نخشى أن تصٌبنا دابرة{ اآلٌة

 "ٌعنً: عبد هللا بن أبً {،فً للوبهم مرض الذٌن:}فؤنزل هللا فٌهم ولال عبادة بن الولٌد:" 
(ٗ). 

هم المنافمون ٌسارعون فٌهم ٌعنً فً والٌة الٌهود بالمدٌنة  وفً هذا السٌاق لال مماتل:" 
أن نفرا من المنافمٌن: ، ٌمولون نخشى أن تصٌبنا دابرة ٌعنً دولة الٌهود على المسلمٌن وذلن

وأبو نافع، وأبو لبابة، لالوا: نتخذ عند الٌهود عهدا أربعة وثمانٌن رجبل منهم عبد هللا بن أبً، 
فٌنمطع الذي  -ملسو هيلع هللا ىلص -ونوالٌهم فٌما بٌننا وبٌنهم، فإنا ال ندري ما ٌكون فً ؼد ونخشى أال ٌنصر دمحم

                                                             
 .2ٖٔ/ٖمجموع الفتاوى: (ٔ)
-5ٖ٘/ٓٔ(:صٕٙ٘ٔٔ، والطبري)2ٖٔ/ ٕٔ(:صٖٕٔ٘ٔأخرجه أخرجه ابن أبً شٌبة فً "المصنؾ")(ٕ)

، ]وإسناده ضعٌؾ، لعلتٌن: :األولى: اإلرسال. والثانٌة: 55ٔ-51ٔ، وذكره الواحدي فً أسباب النزول:5ٖٙ
( بموله: "صدوق ٌخطا كثٌراً، كان شٌعٌاً ٕٗ/ ٕمدلس، ولخصه ابن حجر فً "التمرٌب" )عطٌة هذا; ضعٌؾ 

 مدلساً"[.
 .55ٔ-51ٔهذه الزٌادة فً أسباب النزول: (ٖ)
 . ]ضعٌؾ إلرساله[.2٘ٔٔ/ٗ(:صٙٔ٘ٙ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٗ)
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 {،فعسى هللا أن ٌؤتً بالفتح}:-عز وجل -بٌننا وبٌنهم وال نصٌب منهم لرضا وال مٌرة فؤنزل هللا
: لتل لرٌظة وجبلء النضٌر إلى {أو ٌؤتً أمر من عنده} ،الذي ٌبسوا منه -ملسو هيلع هللا ىلص -ر دمحمٌعنً بنص

فٌصبحوا }أذرعات، فلما رأى المنافمون ما لمً أهل لرٌظة والنضٌر ندموا على لولهم، لال: 
 .(ٔ){"على ما أسروا فً أنفسهم نادمٌن

فترى  ، أي:"[ٕ٘لُلُوبِِهْم َمَرٌض ٌَُساِرعُوَن فٌِِهْم{ ]المابدة: }فَتََرى الهِذٌَن فًِ لوله تعالى: 
 .(ٕ)"وُمعاونتهم الٌهود شن ونفاق ٌسارعون فً ُمواالتالذٌن فً للوبهم 

 .(ٖ)"ٌعنً: عبد هللا بن أبً فً والٌة الٌهود لال عطٌة:" 
 .(ٗ)"ون فٌهاوٌرؼب ٌنكمشون فً مواالتهمأي:" ٌَُساِرعُوَن فٌِِهْم{، }لال الزمخشري: 
ٌبادرون إلى مواالتهم ومودتهم فً ، أي: شن، ورٌب، ونفاق "َمَرٌض{لال ابن كثٌر:} 

 .(٘)"الباطن والظاهر
 .(ٙ)"لال: الشن {،فترى الذٌن فً للوبهم مرض"}عن السدي لوله: 
ٍ وأصحابه }ٌسارعون فٌهم{ فً مودهة أهل الكتاب  لال الواحدي:"  ًّ ٌعنً: عبد هللا بن أُب

 .(2)"ومعاونتهم على المسلمٌن بإلماء أخبارهم إلٌهم
، وجوه [ٕ٘}فَتََرى الهِذٌَن فًِ لُلُوبِِهْم َمَرٌض ٌَُساِرعُوَن فٌِِهْم{ ]المابدة: لوله تعالى:وفً 

 :من التاوٌل
ًّ به عبادة بن الصامت وعبد هللا بن أبً سلول، أن أحدها:  وهذا كما تمدم فً سبب النزول، المعن

 .(1)لول عطٌة بن سعد
. فً والٌة الٌهود بالمدٌنة ٌسارعون ، فً للوبهم مرض الشن، والثانً: أنهم لوم من المنافمٌن

 .(5)وهذا لول مماتل
، أو مناجاتهم واسترضاعهم الٌهود المنافمون ٌسارعون فً المعصٌة ومبلحاتوالثالث: أنهم 

 .(ٓٔ)وهذا لول مجاهد. أوالدهم إٌاهم
 .(ٔٔ)والرابع: أنهم المنافمون، ٌوافمون أهل الكتاب فً السر. وهذا لول ابن أبً زمنٌن

وٌمولون: إنما نوادُّهم  ، أي:"[ٕ٘}ٌَمُولُوَن نَْخَشى أَْن تُِصٌبَنَا َداِبَرةٌ{ ]المابدة: لوله تعالى: 
 .(ٕٔ)"خشٌة أن ٌظفروا بالمسلمٌن فٌصٌبونا معهم

 .(ٖٔ)"إنً أخشى الدوابر :لموله ،ٌعنً: عبد هللا بن أبً" لال عبادة بن الصامت: 
 .(ٗٔ)"ٌمول: نخشى أن تكون الدابرة للٌهود بالفتح حٌنبذ لال مجاهد:" 
 .(٘ٔ)"ظهور المشركٌن علٌهم {،ٌمولون نخشى أن تصٌبنا دابرة"}عن السدي لوله:  
 .(ٙٔ)"دولة الٌهود على المسلمٌن :ٌعنً لال مماتل:" 

                                                             
 .1ٗٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٔ)
 .ٕٕٖانظر: صفوة التفاسٌر: (ٕ)
 .1٘ٔٔ/ٗ(:صٕٓ٘ٙبن ابً حاتم)أخرجه ا (ٖ)
 .ٖٗٙ/ٔالكشاؾ: (ٗ)
 .ٕٖٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .2٘ٔٔ/ٗ(:ص2ٔ٘ٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .ٖٕٖالوجٌز: (2)
 .5ٖٙ-5ٖ٘/ٓٔ(:صٕٙ٘ٔٔ، وتفسٌر الطبري)1٘ٔٔ/ٗ(:صٕٓ٘ٙانظر: ابن أبً حاتم)(1)
 .1ٗٗ/ٔانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (5)
 .1٘ٔٔ-2٘ٔٔ/ٗ(:ص1ٔ٘ٙانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٓٔ)
 .ٖٖ/ٕانظر: تفسٌر ابن أبً زمنٌن: (ٔٔ)
 .2ٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٕٔ)
 .1٘ٔٔ/ٗ(:صٕٔ٘ٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖٔ)
 .1٘ٔٔ/ٗ(:صٕٕ٘ٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗٔ)
 .1٘ٔٔ/ٗ(:صٖٕ٘ٙأخرجه ابن ابً حاتم) (٘ٔ)
 .1ٗٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٙٔ)
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ٌدور األمر  :أي {،دابرة :}، ومعنى-ملسو هيلع هللا ىلص  -نخشى أال ٌتم األمر للنبً  :أي لال الزجاج:" 
 .(ٔ)"عن حاله التً ٌكون علٌها

أَْي: ٌدور األمر عن حاله التً ٌكون علٌها ٌعنون: الجدب فتنمطع عنا  لال الواحدي:" 
 .(ٕ)"المٌرة والمرض

وٌمال: ، وٌمال: شدة وجدوبة فاحتجنا إلٌهم، ٌعنً: ظهور المشركٌن لال السمرلندي:" 
 .(ٖ)"نخشى الدابرة على المسلمٌن، فبل ننمطع عنهم

م أنهم ٌخشون أن ٌمع أمر من ظفر أي: ٌتؤولون فً مودتهم ومواالته لال ابن كثٌر:" 
 .(ٗ)"الكفار بالمسلمٌن، فتكون لهم أٌاد عند الٌهود والنصارى، فٌنفعهم ذلن

وٌعتذرون بؤنهم ال ٌؤمنون أن تصٌبهم دابرة من دوابر الزمان،  أي:"لال الزمخشري: 
 .(٘)"أى صرؾ من صروفه ودولة من دوله، فٌحتاجون إلٌهم وإلى معونتهم

ٌدور الدهر علٌنا إما بمحط فبل ٌمٌروننا وال ٌفضلوا علٌنا، وإما أن  :أي المرطبً:"لال  
ٌظفر الٌهود بالمسلمٌن فبل ٌدوم األمر لدمحم ملسو هيلع هللا ىلص. وهذا المول أشبه بالمعنى، كؤنه من دارت تدور، 

 .(ٙ){"فعسى هللا أن ٌؤتً بالفتح}أي نخشى أن ٌدور األمر، وٌدل علٌه لوله عز وجل:
دولة، والدوابر لد تدور، وهى الدولة، والدوابل تدول،  :أي{، دابَِرةٌ  } لال أبو عبٌدة:" 

 :(2)وٌدٌل هللا منه، لال حمٌد األرلط
 (1)"َوَداِبَراِت الدهْهِر أَْن تَُدوَرا             تَُردُّ َعْنَن المََدَر الَمْمُدوَرا

 .(5)"الدهر الدابرة من لوم إلى لوم دول" :ٌعنً«َدابَِراِت الدهْهرِ »لوله: 
والدورة ، : دوران األمر من لولهم والدهر باإلنسان دواري«الدابرة» لال الراؼب:"

 .(ٓٔ)"والدولة ٌتماربان
ًَ ِباْلفَتِْح{ ]المابدة: لوله تعالى:  ٌَؤْتِ ُ أَْن   ،فعسى هللا أن ٌؤتً بالفتح ، أي:"[ٕ٘}فَعََسى َّللاه

 .(ٔٔ)"وٌنصر نَبٌِهه، وٌُْظِهر اإلسبلم والمسلمٌن على الكفار
 -جل وعز-من هللا  «عسى»و، فعسى هللا أن ٌظهر المسلمٌن :أي لال الزجاج:" 

 .(ٕٔ)"واجبة
فعسى هللا أن ٌؤتً بالفتح لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص على أعدابه وإظهار  أي:"لال الزمخشري: 
 .(ٖٔ)"المسلمٌن
الذي ٌعز هللا به اإلسبلم على الٌهود والنصارى، وٌمهرهم  السعدي:أي:"لال  

 .(ٗٔ)"المسلمون
ًَ بِاْلفَتْحِ{ ]المابدة: لوله تعالى:وفً   ُ أَْن ٌَؤِْت  ، أربعة ألاوٌل:[ٕ٘}فَعََسى َّللاه

 .(٘ٔ)أحدها: ٌرٌد فتح مكة، لاله السدي

                                                             
 .1ٔٔ/ٕمعانً المرآن: (ٔ)
 .ٖٕٖالوجٌز: (ٕ)
 .52ٖ/ٔبحر العلوم: (ٖ)
 .ٕٖٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .ٖٗٙ/ٔالكشاؾ: (٘)
 .2ٕٔ/ٙتفسٌر المرطبً: (ٙ)
 .2ٕٔ/ٙ، وتفسٌر المرطبً:ٗٓٗ/ٓٔ، وانظر: تفسٌر الطبري:ٙٔدٌوانه (2)
 .5ٙٔ/ٔمجاز المرآن: (1)
 .2ٕٔ/ٙتفسٌر المرطبً: (5)
 .22ٖ/ٗتفسٌر الراؼب األصفهانً: (ٓٔ)
 .2ٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
 .1ٔٔ/ٕمعانً المرآن: (ٕٔ)
 .ٖٗٙ/ٔالكشاؾ: (ٖٔ)
 .ٖٕ٘تفسٌر السعدي: (ٗٔ)
 .٘ٓٗ/ٓٔ(:ص2ٖٕٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘ٔ)
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 .(ٔ)والثانً: فتح ببلد المشركٌن على المسلمٌن
 .(ٕ)المضاء الفصل، لاله لتادة  هوالثالث: أن
 .(ٖ)مماتل. لاله الذي ٌبسوا منه -ملسو هيلع هللا ىلص -نصر دمحم به: ٌعنًوالرابع: 
 ، كما لال لتادة، ومنه لول هللا تعالى«المضاء»كبلم العرب، هو  فً:«الفتح»و 

ولد ٌجوز أن ٌكون  [، 15] األعراؾ:  {بِاْلَحكِّ اْفتَْح بٌَنََنا َوبٌََن لَوِمنَا }ذكره ومنه لوله تعالى:
فتح، مكة، ألن   {فعسى هللا أن ٌؤتً بالفتح}بموله:  -ملسو هيلع هللا ىلص-ذلن المضاء الذي وعَد هللا نبٌه محمًدا 

ًرا عند أهل الكفر  ذلن كان من عظٌم لضاِء هللا، وفَْصل ُحكمه بٌن أهل اإلٌمان والكفر، وممّرِ
 .(ٗ)والنفاق، أن هللا معلً كلمته وموهن كٌد الكافرٌن

أو ٌُهٌِّا من األمور ما تذهب به لوةُ  ، أي:"[ٕ٘}أَْو أَْمٍر ِمْن ِعْنِدِه{ ]المابدة: لوله تعالى: 
 .(٘)"هود والنهصارى، فٌخضعوا للمسلمٌنالٌ

 .(2)"وٌجلبهم عن ببلدهم (ٙ)أو أمر من عنده ٌمطع شؤفة الٌهود أي:"لال الزمخشري: 
 ، ستة ألاوٌل:[ٕ٘}أَْو أَْمٍر ِمْن ِعْنِدِه{ ]المابدة: لوله تعالى:وفً  

 .(1)أحدها: هو دون الفتح األعظم
 .(5)المنافمٌنالثانً: أنه موت من تمدم ذكره من 

 .(ٓٔ)الثالث: أنه الجزٌة، لاله السدي
 .(ٔٔ). وهذا لول مماتللتل لرٌظة وجبلء النضٌر إلى أذرعاتأنه  والرابع:

، (ٕٔ)لاله الحسن بمتلهم.واألمر ٌن مالمناف أسماءبإظهار  -ملسو هيلع هللا ىلص  -أو أن ٌإمر النبً  :أيوالخامس: 
 .(ٗٔ)، والزمخشري(ٖٔ)والزجاج

 .(٘ٔ)أنه الخصب والسعة للمسلمٌن والسادس:
ولد ٌحتمل أن ٌكون  األمر  الذي وعد هللا نبٌه محمًدا ملسو هيلع هللا ىلص أن ٌؤتً به هو  لال الطبري:" 

ؼٌر أنه أّي ذلن كان، فهو مما فٌه إدالة المإمنٌن على أهل  ،الجزٌة، وٌحتمل أن ٌكون ؼٌرها
هم. وذلن أن هللا تعالى ذكره لد أخبر عنهم أّن  الكفر باهلل وبرسوله، ومما ٌسوء المنافمٌن وال ٌسرُّ

وا فً أنفسهم نادمٌن  .(ٙٔ)"ذلن األمر إذا جاء، أصبحوا على ما أسرُّ
وا فًِ أَْنفُِسِهْم َناِدِمٌَن{ ]المابدة: لوله تعالى:  فحٌنبٍذ  ، أي:"[ٕ٘}فٌَُْصبُِحوا َعلَى َما أََسرُّ

 .(2ٔ)"ٌندم المنافمون على ما أضمروا فً أنفسهم من مواالتهم
 .(1ٔ)"ٌمول: فٌصبح الفساق على ما أسروا به أنفسهم نادمٌن :"ابن الزبٌرلال  
هم لئلسبلم وأهله لال لتادة:"   .(ٔ)"من مواّدتهم الٌهود، ومن ِؼّشِ

                                                             
 .2ٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٔ)
 .٘ٓٗ/ٓٔ(:ص2ٕٕٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .1ٗٗ/ٔانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖ)
 .ٙٓٗ-٘ٓٗ/ٓٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٗ)
 .2ٔٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 لرحة تخرج فً أسفل المدم فتكوى فتذهب، فضرب بها المثل فً االستبصال .« الشؤفة»فً الصحاح (ٙ)
 .ٖٗٙ/ٔالكشاؾ: (2)
 .2ٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (1)
 .2ٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (5)
 .ٙٓٗ/ٓٔ(:ص2ٕٗٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .1ٗٗ/ٔانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٔٔ)
 . ولم ألؾ علٌه.1ٕٔ/ٙانظر: تفسٌر المرطبً: (ٕٔ)
 .1ٔٔ/ٕانظر: معانً المرآن: (ٖٔ)
 .ٖٗٙ/ٔانظر: الكشاؾ: (ٗٔ)
 .1ٕٔ/ٙانظر: تفسٌر المرطبً:(٘ٔ)
 .ٙٓٗ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٙٔ)
 .2ٔٔالتفسٌر المٌسر: (2ٔ)
 .5٘ٔٔ/ٗ(:ص2ٕ٘ٙأخرجه ابن ابً حاتم) (1ٔ)
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فٌصبحوا نادمٌن على تولٌهم الكفار إذا رأوا نصر هللا للمإمنٌن،  :أي لال المرطبً:" 
 .(ٕ)"وإذا عاٌنوا عند الموت فبشروا بالعذاب

هإالء المنافمٌن الذٌن كانوا ٌوالون الٌهود والنصارى. ٌمول تعالى  :ٌعنً لال الطبري:" 
ذكره: لعل هللا أن ٌؤتً بؤمٍر من عنده ٌُدٌل به المإمنٌن على الكافرٌن من الٌهود والنصارى 
وا فً أنفسهم من مخالّة الٌهود  وؼٌرهم من أهل الكفر، فٌصبح هإالء المنافمون على ما أسرُّ

 .(ٖ)"بْؽَضة المإمنٌن وُمَحاّدتهم،  نادمٌنوالنصارى وموّدتهم، و
على ما حدثوا به أنفسهم: وذلن أنهم  ،فٌصبح المنافمون نادمٌن أي:"لال الزمخشري: 

كانوا ٌشكون فً أمر رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وٌمولون: ما نظن أن ٌتم له أمر، وبالحرى أن تكون الدولة 
 .(ٗ)"والؽلبة لهإالء

على ما كان منهم وضرهم ببل نفع حصل لهم، فحصل الفتح الذي  "لال السعدي:أي: 
نصر هللا به اإلسبلم والمسلمٌن، وأذل به الكفر والكافرٌن، فندموا وحصل لهم من الؽم ما هللا به 

 .(٘)"علٌم
وا فًِ  ،ٌعنً: الذٌن والوا الٌهود والنصارى من المنافمٌن لال ابن كثٌر:"  } َعلَى َما أََسرُّ

أَْنفُِسِهْم نَاِدِمٌَن { من المواالة } نَاِدِمٌَن { أي: على ما كان منهم، مما لم ٌُْجد عنهم  شٌبًا، وال دفع 
عنهم محذوًرا، بل كان عٌن المفسدة، فإنهم فضحوا، وأظهر هللا أمرهم فً الدنٌا لعباده المإمنٌن، 

 .(ٙ)"ٌؾ حالهمبعد أن كانوا مستورٌن ال ٌدرى ك
فجاء هللا بالفتح; فنصر نبٌه، وجاء أمر هللا من عنده بإجبلء بنً النضٌر، " لال الكلبً:

ولتل بنً لرٌظة، وسبً ذرارٌهم; فندم المنافمون حتى ظهر نفالهم، وأجلً أهل ودهم عن 
  .(2)"أرضهم
 الفوابد:

 مواالة الكافرٌن ناجمة عن ضعؾ اإلٌمان، فلذا تإدى إلى الكفر. -ٔ
 .ولو كان بسبب متاع زابل، أو دنٌا فانٌة، أو خوؾ دوابر الدهرالتحذٌر من مواالة المشركٌن -ٕ

ومحبة أعداء هللا من  ،(1)المرء مع من أحب"لال:" -وثبت فً الصحٌح عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص
أعظم ما ٌكون خطراً على المسلم ألن محبتهم تستلزم موافمتهم واتباعهم، أو على األلل عدم 

 .اإلنكار علٌهم
 

                                                                                                                                                                               
 .2ٓٗ/ٓٔ(:ص2ٕ٘ٔٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .1ٕٔ/ٙتفسٌر المرطبً: (ٕ)
 .ٙٓٗ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٖٗٙ/ٔالكشاؾ: (ٗ)
 .ٖٕ٘تفسٌر السعدي: (٘)
 .ٕٖٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .ٖٖ/ٕبحر العلوم: (2)
إسناده صحٌح على شرط الشٌخٌن. شعبة: هو ابن الحجاج، وسلٌمان بن مهران: هو األعمش، وأبو وابل: هو (1)

 شمٌك بن سلمة.
 ( ، من طرٌك دمحم بن جعفر، بهذا اإلسناد.ٕٓٗٙ( ، ومسلم )1ٙٔٙوأخرجه البخاري )

( من طرق 15ٔ) ( ، والمضاعً فً "الشهاب"22٘( و )2ٙ٘( و )2٘٘( ، والشاشً )ٕٓٗٙوأخرجه مسلم )
 عن شعبة، به.

وهو ابن عبد -( من طرٌك جرٌر ٙٙٔ٘( ، وأبو ٌعلى )٘ٙٔ( )ٕٓٗٙ( ، ومسلم )5ٙٔٙوأخرجه البخاري )
 ، عن األعمش، به.-الحمٌد

( ، والدارلطنً مطوال فً "السنن" 52ٖ٘( من طرٌك عطاء بن السابب، والبزار )ٖٕ٘وأخرجه الطٌالسً )
ن والمعلى المالكً، ثبلثتهم عن شمٌك، به، وذكر الدارلطنً أن سمعان من طرٌك سمعان بن مال ٕٖٔ/ٔ

 والمعلى كبلهما مجهول.
( من طرٌك ٌحٌى بن ثعلبة األنصاري، عن عاصم بن أبً النجود، عن زر، عن ٗٙٙوأخرجه بنحوه الشاشً )

 .عبد هللا، به
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 المرآن
ٌَْمانِِهْم إِن ُهْم لََمعَكُْم َحِبَطْت  ِ َجْهَد أَ أَْعَمالُُهْم }َوٌَمُوُل ال ِذٌَن آَمنُوا أََهُإاَلِء ال ِذٌَن أَْلَسُموا بِاَّلل 

 [ٖ٘({ ]المائدة: ٖ٘فَؤَْصبَُحوا َخاِسِرٌَن )
 التفسٌر:

بٌن من حال المنافمٌن  : أهإالء الذٌن -إذا كُِشؾ أمرهم-وحٌنبذ ٌمول بعض المإمنٌن لبعض ُمتعّجِ
ألسموا بؤؼلظ األٌمان إنهم لََمعَنا؟! بطلت أعمال المنافمٌن التً عملوها فً الدنٌا، فبل ثواب لهم 

 ; ألنهم عملوها على ؼٌر إٌمان، فخسروا الدنٌا واآلخرة.علٌها
ٌَمُوُل الهِذٌَن آَمنُوا{ ]المابدة: لوله تعالى:  وحٌنبذ ٌمول بعض المإمنٌن  ، أي:"[ٖ٘}َو

بٌن من حال المنافمٌن   .(ٔ)"-إذا كُِشؾ أمرهم-لبعض ُمتعّجِ
ٌَْمانِِهْم ِإنهُهْم لََمعَكُْم } :حٌنبذ،  ٌمول الذٌن آمنوالال مجاهد:"  ِ َجْهَد أَ أََهُإاَلِء الهِذٌَن أَْلَسُموا بِاَّلله

  .(ٕ){"َحبَِطْت أَْعَمالُُهْم فَؤَْصبَُحوا َخاِسِرٌَن 
فلما انعمدت األسباب الفاضحة لهم، تبٌن أمرهم لعباد هللا المإمنٌن،  لال ابن كثٌر:" 

من المإمنٌن، وٌحلفون على ذلن وٌتؤولون، فبان كذبهم فتعجبوا منهم كٌؾ كانوا ٌظهرون أنهم 
   .(ٖ)"وافتراإهم

ٌَْمانِِهْم إِنهُهْم لََمعَكُْم{ ]المابدة: لوله تعالى: ِ َجْهَد أَ  ، أي:"[ٖ٘}أََهُإاَلِء الهِذٌَن أَْلَسُموا بِاَّلله
 .(ٗ)"أهإالء الذٌن ألسموا بؤؼلظ األٌمان إنهم لََمعَنا؟!

أهإالء هم الممسمون باجتهاد منهم فً األٌمان إنهم لمعكم ثم لد  :المعنى لال ابن عطٌة:"
 .(٘)"ظهر اآلن منهم من مواالة الٌهود وخذل الشرٌعة ما ٌكذب إٌمانهم

وٌمول بعض المإمنٌن لبعض متعجبٌن من حال المنافمٌن، إذا  :أي لال المراؼً:"
على أعدابكم الٌهود، فلما حل بهم ما حل ألسموا بؤؼلظ األٌمان لهم إنهم معكم وإنهم معاضدوكم 

أظهروا ما كانوا ٌسرونه من مواالتهم ومماألتهم على المإمنٌن كما لال فى سورة براءة 
أي فهم لفرلهم وخوفهم ٌظهرون « وٌحلفون باهلل إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم لوم ٌفرلون»

 .(ٙ)"اإلسبلم تمٌة
ٌَْمانِِهْم إِنهُهْم لََمَعكُْم{ ]المابدة: }أَْلَسُموا بِاوفً معنى لوله تعالى: ِ َجْهَد أَ  ، وجهان: [َّٖ٘لله

 .(2)لاله مماتلالمسم باهلل. :جهد أٌمانهمأحدهما: أن 
. وأكدوا أٌمانهم أنهم مإمنون وأنهم معكم أعوانكم على من خالفكم حلفواوالثانً: المراد: أنهم 

 .(1)لاله الزجاج
 .(5)"واجتهدوا فً األٌمانحلفوا لال المرطبً:أي:" 
فً  أبلػ اإلٌمان وألصاها من لولهم جهد :أي {،جهد أٌمانهم}لوله:  لال الراؼب:" 

 .(ٓٔ)"األمر
 فإن للت: لمن ٌمولون هذا المول؟ لال الزمخشري:" 

                                                             
 .2ٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .2ٓٗ/ٓٔ(:ص2ٕٙٔٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .ٖٖٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .2ٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .2ٕٓ/ٕالمحرر الوجٌز: (٘)
 .1ٖٔ/ٙافسٌر المراؼً: (ٙ)
 .1٘ٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (2)
 .1ٔٔ/ٕمهعانً المرآن: (1)
 .1ٕٔ/ٙتفسٌر المرطبً: (5)
 .21ٖ/ٗتفسٌر الراؼب األصفهانً: (ٓٔ)
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للت: إما أن ٌموله بعضهم لبعض تعجبا من حالهم واؼتباطا بما من هللا علٌهم من 
ء الذٌن ألسموا لكم بإؼبلظ األٌمان أنهم أولٌاإكم ومعاضدوكم على التوفٌك فً اإلخبلص أهإال

 الكفار. 
}َوإِْن  وإما أن ٌمولوه للٌهود ألنهم حلفوا لهم بالمعاضدة والنصرة، كما حكى هللا عنهم:

 .(ٔ)"[ٔٔلُوتِْلتُْم لَنَْنُصَرنهكُْم{ ]الحشر: 
الفابدة فً أن المإمنٌن ٌمولون هذا المول هو أنهم ٌتعجبون من حال المنافمٌن عند  لال الرازي:"

ما أظهروا المٌل إلى مواالة الٌهود والنصارى، ولالوا: إنهم ٌمسمون باهلل جهد أٌمانهم أنهم معنا 
 .(ٕ)"ومن أنصارنا، فاآلن كٌؾ صاروا موالٌن ألعدابنا محبٌن لبلختبلط بهم واالعتضاد بهم؟

أن هذا المول من المإمنٌن إنما هو إذا جاء الفتح "إلى :ذهب كثٌر من المفسرٌند لو
 {أهإالء الذٌن ألسموا} :حصلت ندامة المنافمٌن وفضحهم هللا تعالى، فحٌنبذ ٌمول المإمنون

 [ اآلٌة. ٖ٘]المابدة:
 :أن تكون حكاٌة لمول المإمنٌن فً ولت لول الذٌن فً للوبهم مرض :وتحتمل اآلٌة

وعند أفعالهم ما فعلوا فً حكاٌة بنً لٌنماع. فظهر فٌها  ،[ٕ٘]المابدة:  {خشى أن تصٌبنا دابرةن}
سرهم وفهم منهم أن تمسكهم بهم إنما هو إرصاد هلل ولرسوله. فممتهم النبً والمإمنون، وترن 

م إظهار عبد هللا أن ذلن النبً ملسو هيلع هللا ىلص بنً لٌنماع لعبد هللا بن أبً رؼبة فً المصلحة واأللفة، وبحك
هو الرأي من نفسه وأن الدوابر التً ٌخاؾ إنما هً ما ٌخرب المدٌنة وعلم المإمنون وكل فطن 

أهإالء } :أن عبد هللا فً ذلن بخبلؾ ما أبدى. فصار ذلن موطنا ٌحسن أن ٌمول فٌه المإمنون
 .(ٖ)"اآلٌة {الذٌن ألسموا

فجعلوا  ورفعه البالون،  ،«البلم»بنصب  ،«وٌمول الذٌن ءامنوآ»:لرأ أبو عمرو وحده
، «البلم»، مع رفع «واو»، بؽٌر «ٌمول»الكبلم مستؤنفا. ولرأ ابن كثٌر، ونافع، وابن عامر: 

 .(ٗ)وكذلن فً مصاحؾ أهل مكة والمدٌنة
بطلت أعمال المنافمٌن التً عملوها  ، أي:"[ٖ٘}َحبَِطْت أَْعَمالُُهْم{ ]المابدة: لوله تعالى:

 .(٘)"فً الدنٌا، فبل ثواب لهم علٌها
 .(ٙ)"فبل ثواب لهم فً اآلخرة لال السمرلندي:أي:"

 .(2)بطلت نفالهم"لال المرطبً:أي:" 
 ذهب ما أظهروه من اإلٌمان، وبطل كل خٌر عملوه بكفرهم :أي لال الزجاج:"

ِ أََضله أَْعَمالَُهْم{ ]دمحم:  عن سبٌل هللا كما لال: }الهِذٌنَ ، وصدهم وا َعْن َسبٌِِل َّللاه َكفَُروا َوَصدُّ
ٔ]"(1). 

بطلت أعمالهم التً كانوا ٌتكلفونها فً رأى أعٌن الناس. وفٌه  :أى لال الزمخشري:"
معنى التعجب كؤنه لٌل: ما أحبط أعمالهم! فما أخسرهم! أو من لول هللا عز وجل شهادة لهم 

 .(5)"عجبا من سوء حالهمبحبوط األعمال وت
ضاعت أعمالهم التً عملوها رٌاء وسمعة ال إٌمانا وعمٌدة وهذا من  لال النسفً:أي:"

 .(ٓٔ)"لول هللا عزوجل شهادة لهم بحبوط األعمال لهم وتعجٌبا من سوء حالهم

                                                             
 .ٖٗٙ/ٔالكشاؾ: (ٔ)
 .22ٖ/ٕٔمفاتٌح الؽٌب: (ٕ)
 .ٕٙٓ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٖ)
 5٘٘/ٔ، وزاد المسٌر:ٕ٘ٗانظر: السبعة فً المراءات: (ٗ)
 .2ٔٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .51ٖ/ٔبحر العلوم: (ٙ)
 .1ٕٔ/ٙتفسٌر المرطبً: (2)
 .1ٕٔ/ٕمعانً المرىن: (1)
 .ٖٗٙ/ٔالكشاؾ: (5)
 .ٗ٘ٗ/ٔتفسٌر النسفً: (ٓٔ)
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وٌمول المإمنون: حبطت أعمالهم التً كانوا ٌتكلفونها نفالا كالصبلة  :أي لال المراؼً:"
 .(ٔ)"والصوم والجهاد معنا لٌمنعونا بؤنهم منا

 .(ٕ)"فٌه معنى التعجب كؤنه لٌل أحبط أعمالهم فما أخسرهم لال البٌضاوي:"
حبط فً عمل  :إذا بطل بعد أن كان حاصبل، ولد ٌمال :وحبط العمل لال ابن عطٌة:"

 .(ٖ)"ار وإن كان لم ٌتحصل على جهة التشبٌهالكف
 :(ٗ) ، ٌحتمل ثبلثة وجوه[ٖ٘}َحبَِطْت أَْعَمالُُهْم{ ]المابدة: ولوله تعالى:

 .شهادة لهم بحبوط أعمالهمو أن ٌكون إخبارا من هللا تعالى أحدها:
أن ٌكون من لول المإمنٌن على جهة اإلخبار بما حصل فً اعتمادهم إذ رأوا  :وٌحتملوالثانً:  

  .المنافمٌن فً هذه األحوال
على جهة الدعاء إما من هللا تعالى علٌهم  {،حبطت أعمالهم}أن ٌكون لوله  :وٌحتملوالثالث: 

 .وإما من المإمنٌن
 .(٘)"فخسروا الدنٌا واآلخرة ، أي:"[ٖ٘}فَؤَْصبَُحوا َخاِسِرٌَن{ ]المابدة: لوله تعالى: 

 .(ٙ)"ٌعنً: صاروا خاسرٌن فً الدنٌا وفً اآلخرةلال السمرلندي:"
 .(2)"خسروا الدنٌا بافتضاحهم، واآلخرة بالعذاب وفوات الثواب لال البؽوي:"

أي خاسرٌن الثواب. ولٌل: خسروا فً مواالة الٌهود فلم تحصل لهم  لال المرطبً:" 
 .(1)"ثمرة بعد لتل الٌهود وأجبلبهم

 .(5)"لفوات المعونة ودوام العموبة ،فً الدنٌا والعمبى لال النسفً:أي:"
أي: فً الدنٌا، إذ ظهر نفالهم عند الكل. وفً اآلخرة، إذ لم ٌبك لهم  لال الماسمً:"

 .(ٓٔ)"ثواب
فخسروا بذلن ما كانوا ٌرجون لها من أجر وثواب لو صلحت حالهم " :أي المراؼً:لال 

 .(ٔٔ)"ولوى إٌمانهم
 .(ٕٔ)"حٌث فاتهم ممصودهم، وحضرهم الشماء والعذاب لال السعدي:"

لما بطلت أعمالهم بمٌت علٌهم المشمة فً اإلتٌان بتلن األعمال، ولم  لال الرازي:" 
 .(ٖٔ)"ٌحصل لهم شًء من ثمراتها ومنافعها، بل استحموا اللعن فً الدنٌا والعماب فً اآلخرة

بفتح « حبطت»:ولرأ أبو والد والجراح ،بكسر الباء ،«حبطت»ولرأ جمهور الناس:
 .(ٗٔ)الباء وهً لؽة

 الفوابد:
 .لٌكون المإمن لذلن من الحذرٌن المنافمٌن،حبوط أعمال بٌان  -ٔ
 . ومنها: أن الردة مبطلة لؤلعمال إذا مات علٌها -ٕ

                                                             
 .1ٖٔ/ٙافسٌر المراؼً: (ٔ)
 .ٖٔٔ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (ٕ)
 .2ٕٓ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٖ)
 ٖٔٔ/ٕ، وتفسٌر البٌضاوي:2ٕٓ/ٕانظر: المحرر الوجٌز: (ٗ)
 .2ٔٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .51ٖ/ٔبحر العلوم: (ٙ)
 .5ٙ/ٖتفسٌرالبؽوي: (2)
 .1ٕٔ/ٙتفسٌر المرطبً: (1)
 .ٗ٘ٗ/ٔتفسٌر النسفً: (5)
 .ٗٙٔ/ٗمحاسن التؤوٌل: (ٓٔ)
 .1ٖٔ/ٙافسٌر المراؼً: (ٔٔ)
 .ٖٕ٘تفسٌر السعدي: (ٕٔ)
 .22ٖ/ٕٔمفاتٌح الؽٌب: (ٖٔ)
 .2ٕٓ/ٕانظر: المحرر الوجٌز: (ٗٔ)
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ه أصحابه علٌه بادعاء اإلٌمان وأخوة أهل اإلسبلم كما بٌنته هذه -ٖ إن الوالء لؽٌر هللا ولو َموه
على إحباط العمل اآلٌة  الكرٌمة ردة واضحة وكفر صراح مهما جادلوا، وما النص فٌها 

 وخسران اآلخرة إال زٌادة تؤكٌد لهذا الكفر وتخوٌؾ منه.
 

 المرآن
ُ بِمَْوٍم ٌُِحبُُّهْم َوٌُِحبُّو َنهُ أَِذل ٍة َعَلى }ٌَا أٌََُّها ال ِذٌَن آَمنُوا َمْن ٌَْرتَد  ِمْنكُْم َعْن ِدٌنِِه فََسْوَؾ ٌَؤْتًِ ّللا 

ٍة َعلَى الْ  ِ اْلُمْإِمنٌَِن أَِعز  ٌََخافُوَن لَْوَمةَ اَلئٍِم ذَِلَن فَْضُل ّللا  ِ َواَل  َكافِِرٌَن ٌَُجاِهُدوَن فًِ َسبٌِِل ّللا 
ُ َواِسٌع َعِلٌٌم ) ٌََشاُء َوّللا    [ٗ٘({ ]المائدة: ٌُْٗ٘إتٌِِه َمْن 

 التفسٌر:
به الٌهودٌة  ٌا أٌها الذٌن صدهلوا هللا ورسوله وعملوا بشرعه من ٌرجع منكم عن دٌنه، وٌستبدل

وا هللا شٌبًا، وسوؾ ٌؤتً هللا بموم خٌر منهم ٌُِحبُّهم  أو النصرانٌة أو ؼٌر ذلن، فلن ٌضرُّ
وٌحبونه، رحماء بالمإمنٌن أشدهاء على الكافرٌن، ٌجاهدون أعداء هللا، وال ٌخافون فً ذات هللا 

 علٌم بمن ٌستحمه من عباده.أحًدا. ذلن اإلنعام ِمن فضل هللا ٌإتٌه من أراد، وهللا واسع الفضل، 
ٌا أٌها الذٌن صدهلوا هللا ورسوله  ، أي:"[ٗ٘}ٌَا أٌََُّها الهِذٌَن آَمنُوا{ ]المابدة: لوله تعالى: 

 .(ٔ)"وعملوا بشرعه
وا بما جاءهم به نبٌُّهم دمحم صلى هللا علٌه لال الطبري:أي:"  أي: صّدلوا هلل ورسوله، وألرُّ

 .(ٕ)"وسلم
من ٌرجع منكم عن دٌنه الحك  ، أي:"[ٗ٘}َمْن ٌَْرتَده ِمْنكُْم َعْن ِدٌنِِه{ ]المابدة: لوله تعالى:

 .(ٖ)"وٌبّدله بدٌٍن آخر وٌرجع عن اإِلٌمان إِلى الكفر
له وٌؽٌره  ٌمول: من ٌرجع منكم عن دٌنه الحك الذيلال الطبري:"  هو علٌه الٌوم، فٌبّدِ

 .(ٗ)"النصرانٌة أو ؼٌر ذلن من صنوؾ الكفربدخوله فً الكفر، إما فً الٌهودٌة أو 
ً ٌرجعون عن اإِلسبلم بعد موت نبٌِّهم صلى هللا  لال الواحدي:"  علم هللا تعالى أنه لوما

 .(٘)"علٌه وسلم
ُ ِبمَْوٍم ٌُِحبُُّهْم َوٌُِحبُّونَهُ{ ]المابدة: لوله تعالى: فسوؾ ٌؤتً هللا  ، أي:"[ٗ٘}فََسْوَؾ ٌَؤْتًِ َّللاه

 .(ٙ)"ٌحبّهم هللا وٌحبّون هللا، مكانهم بموم خٌر منهم
 .(2)"هذا وهللا أبو بكر وأصحابهلال الحسن:"

 .(1)"إنه وعٌد من هللا أنه من ارتد منهم سنستبدل بهم خٌرا منهم لال ابن عباس:"
خٌر من الذٌن فسوؾ ٌجًء هللا بدال منهم، بموٍم  فلن ٌضر هللا شٌبا، لال الطبري:أي:" 

وكان هذا الوعٌد من هللا لمن سبك فً علمه أنه ، ارتدُّوا وابدهلوا دٌنهم، ٌحبهم هللا وٌحبون هللا
سٌرتدُّ بعد وفاةِ نبٌّه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص. وكذلن وعُده من وعَد من المإمنٌن ما وعَده فً هذه اآلٌة، لمن 

، وال ٌرتّد. فلما لَبَض هللا نبٌهه ملسو هيلع هللا ىلص، ارتّد ألوام من أهل سبك له فً علمه أنه ال ٌبّدل وال ٌؽٌر دٌنه
الوبَِر، وبعُض أهل الَمَدر، فؤبدل هللا المإمنٌن بخٌٍر منهم كما لال تعالى ذكره، ووفى للمإمنٌن 

 .(5)"بوعده، وأنفذ فٌمن ارتده منهم وعٌَده

                                                             
 .2ٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .5ٓٗ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٖٕٖصفوة التفاسٌر: (ٖ)
 .5ٓٗ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٕٖٗالوجٌز: (٘)
 .2ٔٔسر:، و التفسٌر المٌٖٕٖانظر: صفوة التفاسٌر: (ٙ)
 .ٔٔٗ/ٓٔ(:ص21ٕٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .ٓٙٔٔ/ٗ(:صٖٙ٘ٙأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .ٖٕٖصفوة التفاسٌر: (5)
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ُ ـأخبرهم تعالى أنهه س لال الواحدي:"  وهم أبو بكر رضً  ، بموم ٌحبهم وٌحبونه{}ٌؤتً َّللاه
دة  .(ٔ)"هللا عنه وأصحابه الذٌن لاتلوا أهل الّرِ

محبة العباد لربهم طاعته وابتؽاء مرضاته، وأن ال ٌفعلوا ما ٌوجب  لال الزمخشري:" 
علٌهم  ومحبة هللا لعباده أن ٌثٌبهم أحسن الثواب على طاعتهم وٌعظمهم وٌثنى ،سخطه وعمابه

 .(ٕ)" عنهموٌرضى 
أن عمر بن عبد العزٌز أرسل إلٌه ٌوًما، وعمر أمٌر المدٌنة ٌومبذ، "عن دمحم بن كعب: 

ٌا }فمال: ٌا أبا حمزة، آٌة أسهرتنً البارحة! لال محمٌد: وما هً، أٌها األمٌر ؟ لال: لول هللا: 
فمال دمحم: أٌها {، وال ٌخافون لومة البم}حتى بلػ:   {،أٌها الذٌن آمنوا من ٌرتد منكم عن دٌنه

 .(ٖ)"األمٌر، إنما عنى هللا بالذٌن آمنوا، الوالةَ من لرٌش، من ٌرتده عن الحك
أنزل هللا هذه اآلٌة ولد علم أن سٌرتدُّ مرتدُّون من الناس، فلما لبض هللا نبٌهه  لال لتادة:"

: أهل المدٌنة، وأهل مكة، وأهل محمًدا ملسو هيلع هللا ىلص، ارتّد عامة العرب عن اإلسبلم إال ثبلثة مساجد
ً، وهللا ال تُؽصب أموالنا! فكُلِّم أبو بكر فً ذلن  البحرٌن من عبد المٌس لالوا: نصلً وال نزّكِ

فمال: ال وهللا، ال أفرق بٌن شًء جمع هللا  ،فمٌل له: إنهم لو لد فُمِّهوا لهذا أعطوها أو: أدهوها
فبعث هللا عصابة مع أبً بكر،  سوله لماتلناهم علٌه!بٌنه، ولو منعوا ِعماال مما فرَض هللا ور

ًّ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، حتى سبَى ولتل وحرق بالنٌران أناًسا ارتّدوا عن اإلسبلم  فماتل على ما لاتل علٌه نب
فؤتته وفود العرب،  ،ومنعوا الزكاة، فماتلهم حتى ألّروا بالماعون وهً الزكاة َصؽرة ألمٌاء

طهة مخزٌة أو حرب ُمْجلٌة. فاختاروا الخطة المخزٌة، وكانت أهون علٌهم أن فخٌهرهم بٌن خُ 
وا: أن لتبلهم فً النار، وأن لتلى المإمنٌن فً الجنة، وأن ما أصابوا من المسلمٌن من مال  ٌمرُّ

 .(ٗ)"رّدوه علٌهم، وما أصاب المسلمون لهم من مال فهو لهم حبلل
 :وفً المراد بهإالء الموم ألوال وفً  

، (٘)أحدها: أنهم أبو بكر وأصحابه رضً هللا عنهم الذٌن لاتلوا معه أهل الردة، لاله: علً
 .(1)، والضحان(2)، وابن جرٌج(ٙ)والحسن
لال أنس بن مالن رضً هللا عنه: كرهت الصحابة لتال مانعً الزكاة ولالوا: أهل  

 .(5)"وخرج وحده، فلم ٌجدوا بدا من الخروج على أثرهالمبلة، فتملد أبو بكر سٌفه 
 .(ٓٔ)"لال ابن مسعود: كرهنا ذلن فً االبتداء ثم حمدناه علٌه فً االنتهاء 
 .(ٔٔ)أبو بكر، وعمر، روي عن الحسن، أٌضاوالثانً: 
ألنه كان لهم فً نصرة اإِلسبلم أثر  ،أنهم لوم أبً موسى األشعري من أهل الٌمنوالثالث: 

 .(ٗٔ)بن عبٌد وشرٌح ،(ٖٔ)مجاهدو ،(ٕٔ)عٌاض األشعريوهذا لول  .حسن

                                                             
 .ٕٖٗالوجٌز: (ٔ)
 .2ٗٙ-ٙٗٙ/ٔالكشاؾ: (ٕ)
 .ٓٔٗ/ٓٔ(:22ٕٔٔاخرجه الطبري) (ٖ)
 .ٖٔٗ-ٕٔٗ/ٓٔ(:ص1ٕٗٔٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .ٗٔٗ-ٖٔٗ/ٓٔ(:ص1ٕٙٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .ٕٔٗ-ٔٔٗ/ٓٔ(:ص1ٕٕٔٔ()21ٕٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .ٖٔٗ/ٓٔ(:ص1ٕ٘ٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .ٕٔٗ/ٓٔ(:ص1ٖٕٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
، وابن الجوزي فً زاد 5ٙ/ٖ، والبؽوي فً تفسٌره:5ٕٗ-1ٕٗ/2ذكره الواحدي فً التفسٌر البسٌط:  (5)

 .5٘٘/ٔالمسٌر:
 .2ٓ/ٖانظر: تفسٌر البؽوي:  (ٓٔ)
 .ٓٙ٘/ٔانظر: زاد المسٌر: (ٔٔ)
 .ٙٔٗ-ٖٔٗ/ٓٔ(:ص5ٖٕٔٔ)-(11ٕٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .ٓٙ٘/ٔانظر: زاد المسٌر: (ٖٔ)
 .ٙٔٗ/ٓٔ(:ص5ٕٗٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗٔ)
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ٌا أٌها الذٌن آمنوا من ٌرتّد منكم عن :}لما نزلت هذه اآلٌة"عن عٌاض األشعري لال:
إلى أبً موسى  -ملسو هيلع هللا ىلص-لال: أومؤ رسول هللا  ،{دٌنه فسوؾ ٌؤتً هللا بموم ٌحبهم وٌحبونه

  .(ٔ)"هذا!بشًء كان معه، فمال: هم لوُم 
إلى آخر اآلٌة،   {،ٌا أٌها الذٌن آمنوا من ٌرتد منكم عن دٌنه}لما أنزل هللا: لال شرٌح:"

أبا موسى  :ٌعنً« ال بل هذا ولومه!»لال عمر:أنا ولومً هم، ٌا رسول هللا ؟ لال:
 .(ٕ)"األشعري

، وشهر (٘)المرظً، ودمحم بن كعب (ٗ)مجاهدو ،(ٖ)ابن عباسوهذا لول والرابع: أنهم أهل الٌمن، 
 .(ٙ)بن حوشب

 هإالء لوم من أهل الٌمن، ثم من كندة، ثم من السكون، ثم منلال ابن عباس:" 
 .(2)تجٌب"

 .(1)"وهذا حدٌث ؼرٌب جدا لال ابن كثٌر:" 
أن عمر بن عبد العزٌز أرسل إلٌه ٌوًما، "عن أبً صخر، عن دمحم بن كعب المرظً:  

، وهم أهل الٌمن! لال عمر: ٌا لٌتنً {ٌؤتً هللا بموم}وهو أمٌر المدٌنة، ٌسؤله عن ذلن: فمال دمحم: 
 .(5) "منهم! لال: آمٌن!

 . (ٓٔ)والخامس: أنهم األنصار، لاله السدي
  .(ٔٔ). لاله أبو بكر بن عٌاشأهل المادسٌة انهم  والسادس:

 .(ٕٔ)المهاجرون واألنصار، ذكره أبو سلٌمان الدمشمً: والسابع
، (ٙٔ)، والرازي(٘ٔ)، والزمخشري(ٗٔ)، والسمعانً(ٖٔ)ذكره الثعلبًهم الفرس; أن والثامن:
 وؼٌرهم.

لما سبل عن هذه اآلٌة ضرب ٌده  -صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم  -أن النبً وذكروا 

لو كان الدٌن معلما بالثرٌا لتناوله »ثم لال:  ،«هذا وذووه،»على عاتك سلمان الفارسً ولال: 
 .(2ٔ)«ناس من أبناء فارس

                                                             
 .٘ٔٗ-ٗٔٗ/ٓٔ(:ص11ٕٔٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .ٙٔٗ/ٓٔ(:ص5ٕٗٔٔأخرجه الطبري) (ٕ)
، و فً رواٌة ٖٙٔ-ٖ٘ٔ/ٖرواه ابن ابً حاتم فً رواٌة سعٌد بن جبٌر عنه كما فً تفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)

 .ٓٙ٘/ٔالضحان عنه، كما فً زاد المسٌر:
، ٔٙٔٔ/ٗ(:صٓٗ٘ٙ، وتفسٌر ابن ابً حاتم)2ٔٗ/ٓٔ(:ص52ٕٔٔ)-(5ٕ٘ٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)

 .ٖٔٔوتفسٌر مجاهد:
 .2ٔٗ/ٓٔص(:55ٕٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .2ٔٗ/ٓٔ(:ص51ٕٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
ورواه الطبرانً فً ، ٖٙٔ-ٖ٘ٔ/ٖرواه ابن ابً حاتم فً رواٌة سعٌد بن جبٌر عنه كما فً تفسٌر ابن كثٌر:(2)

 ( "مجمع البحرٌن".ٕٖٖٔالمعجم األوسط برلم )
 . ٖٙٔ/ٖ(تفسٌر ابن كثٌر:1)
 .2ٔٗ/ٓٔ(:ص55ٕٔٔأخرجه الطبري) (5)
 .1ٔٗ-2ٔٗ/ٓٔ(:صٕٕٓٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .ٔٙٔٔ/ٗ(:ص5ٖ٘ٙانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
 .ٓٙ٘/ٔانظر: زاد المسٌر: (ٕٔ)
 .25/ٗانظر: تفسٌر الثعلبً:(ٖٔ)
 .12ٔ/٘انظر: تفسٌر السمعانً: (ٗٔ)
 .ٙٗٙ/ٔانظر: الكشاؾ: (٘ٔ)
 .21ٖ/ٕٔانظر: مفاتٌح الؽٌب: (ٙٔ)
المعجم الكبٌر من حدٌث أبى هرٌرة، ورواه الطبرانً فً ، ٘ٔٗ/ٙ(:صٕٖ٘ٔ٘مصنؾ ابن أبً شٌبة) (2ٔ)
 .٘ٙ/ ٓٔ(ص: 11ٙٙٔومجمع الزوابد)من حدٌث ابن مسعود، ، ٕٗٓ/ٓٔ(:ص2ٓٗٓٔ)

 لال الهٌثمً: "وفٌه دمحم بن الحجاج اللخمً، وهو كذاب".
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لم ألؾ علٌه هكذا، ولعله وهم، وإنما ورد ذلن فً لوله "لال الشٌخ ولً الدٌن العرالً: 
ٌَْركُْم{ ]دمحم: :تعالى آخر سورة المتال أخرجه الترمذي من  ،[1ٖ}َوإِْن تَتََولهْوا ٌَْستَْبِدْل لَْوًما َؼ

 .(ٔ)"ٌث أبً هرٌرةحد
ٌوم ولعة الجمل وجهه وشٌعته  : نزلت فً علً رضً هللا عنه وكرم هللااإلمامٌةولالت  والتاسع:

، (ٗ)، واآللوسً(ٖ)، والنٌسابوري(ٕ).  ذكره الرازيوصفٌن، وعنهم أنهم المهدي ومن ٌتبعه
 وؼٌرهم.
 .(٘)"وال سند لهم فً ذلن إال مروٌاتهم الكاذبة لال اآللوسً:" 
 وٌدل علٌه وجهان:  ولال الرازي:" 

ألدفعن الراٌة ؼدا »أنه علٌه السبلم لما دفع الراٌة إلى علً علٌه السبلم ٌوم خٌبر لال:  األول:
 .وهذا هو الصفة المذكورة فً اآلٌة ،(ٙ)«إلى رجل ٌحب هللا ورسوله وٌحبه هللا ورسوله
ولٌكم هللا ورسوله والذٌن آمنوا الذٌن  إنما}لوله: والوجه الثانً: أنه تعالى ذكر بعد هذه اآلٌة
وهذه اآلٌة فً حك علً، فكان  ،[٘٘]المابدة:  {ٌمٌمون الصبلة وٌإتون الزكاة وهم راكعون

 .(2)"األولى جعل ما لبلها أٌضا فً حمه
وأولى األلوال فً ذلن عندنا بالصواب، ما ُروي به الخبر عن  لال اإلمام الطبري:" 

: أنهم أهل الٌمن، لوم أبً موسى األشعري. ولوال الخبر الذي روي فً ذلن عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بالخبر الذي روي عنه، ما كان المول عندي فً ذلن إال لول من لال: هم أبو بكر 

 علٌه وأصحابه، وذلن أنه لم ٌماتل لوًما كانوا أظهروا اإلسبلم على عهد رسول هللا صلى هللا
وسلم ثم ارتدوا على أعمابهم كفاًرا، ؼٌر أبً بكر ومن كان معه ممن لاتل أهل الردة معه بعد 
رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص. ولكنا تركنا المول فً ذلن للخبر الذي ُروي فٌه عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: أْن كان صلى 

 .(1)"أنزل هللا من وحٌه وآيِ كتابه هللا علٌه وسلم َمْعِدن البٌان عن تؤوٌل ما

، ولٌل: فٌمن -رضً هللا عنه  -ولٌل: هى فٌمن ارتد فً زمن أبً بكر  لال الراؼب:" 
، واألظهر أنه فٌهم وفً ؼٌرهم، وأنه وعد تعالى أنه ٌحفظ دٌنهم بموم -ملسو هيلع هللا ىلص  -كانوا مع النبً 

 رضً هللا عنهم ورضوا عنه، وٌتحرى مرضاتهم وٌتحروا مرضاته، وذلن كموله: }ٌَا أٌََُّها الهِذٌنَ 
ِ اثهالَْلتُْم إِلَى اأْلَْرِض أََرِضٌتُْم ِباْلَحٌَاةِ ال ٌَا ِمَن اآْلِخَرِة آَمنُوا َما لَكُْم إِذَا لٌَِل لَكُُم اْنِفُروا فًِ َسبٌِِل َّللاه ْن دُّ

ْنٌَا فًِ اآْلِخَرةِ إِاله لَِلٌلٌ  ْبكُْم عَ  (1ٖ)فََما َمتَاعُ اْلَحٌَاةِ الدُّ ذَابًا أَِلًٌما َوٌَْستَْبِدْل لَْوًما }إِاله تَْنِفُروا ٌُعَذِّ
ٍء لَِدٌٌر{ ]التوبة: ًْ ُ َعلَى ُكّلِ َش ٌْبًا َوَّللاه وهُ َش ٌَْركُْم َواَل تَُضرُّ  .(5)"[ 5ٖ -1َٖؼ

                                                             
 . 25ٕ/ٖنواهد األبكار وشوارد االفكار: (ٔ)

: لال ناس من أصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: ٌا رسول هللا، من هإالء الذٌن ونص الحدٌث:" عن أبً هرٌرة، أنه لال
ذكر هللا إن تولٌنا استبدلوا بنا ثم ال ٌكونوا أمثالنا؟ لال: وكان سلمان بجنب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال: فضرب رسول هللا 

« نفسً بٌده لو كان اإلٌمان منوطا بالثرٌا لتناوله رجال من فارسهذا وأصحابه، والذي »ملسو هيلع هللا ىلص فخذ سلمان لال: 
." 

ولال: "هذا حدٌث ؼرٌب، وفً إسناده ممال، ولد روى عبد هللا بن ، 2ٖٕ/٘(:صٕٖٔٙانظر: سنن الترمذي)
وصححه،  1٘ٗ/  ٕ، والحاكم: 5ٖٔ/  ٕٕجعفر أٌضا هذا الحدٌث عن العبلء بن عبد الرحمن"، والطبري: 

. وعزاه السٌوطً فً الدر ٕٓٓ/  ٗٔ، والمصنؾ فً شرح السنة: ٙٙ/  ٔٔفً المصنؾ:  وعبد الرزاق
 .لعبد بن حمٌد، وابن أبً حاتم، والطبرانً فً األوسط، والبٌهمً فً الدالبل ٙٓ٘/  2المنثور: 

 .21ٖ/ٕٔانظر: مفاتٌح الؽٌب: (ٕ)
 .ٗٓٙ/ٕانظر: تفسٌر النٌسابوري: (ٖ)
 .ٖٕٓ/ٖانظر: روح المعانً: (ٗ)
 .ٕٖٓ/ٖروح المعانً: (٘)
 .ٔٔٗ/2(:ص1ٖٗٗ، والسنن الكبرى للنسابً)1ٔٙ/ٕ(:صٙ٘ٓٔفضابل الصحابة ألحمد بن حنبل) (ٙ)
 ..21ٖ/ٕٔمفاتٌح الؽٌب:(2)
 .5ٔٗ/ٓٔتفسٌر الطبري: (1)
 .1ٖٓ/ٗتفسٌر الراؼب األصفهانً: (5)
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، بإدؼام الدال األولى «ٌرتد»لرأ ابن كثٌر، وأبو عمرو، وعاصم، وحمزة، والكسابً:
 .(ٔ)بدالٌن، «ٌرتدد»ولرأ نافع، وابن عامر: ، فً األخرى

فهو األصل، ألن التضعٌؾ إذا سكن الثانً من  «من ٌرتدد»لال الزجاج: وأما:
إن  :ولو لربت ،[ٓٗٔظهر التضعٌؾ، نحو لوله: }إِْن ٌَْمَسْسكُْم لَْرٌح{ ]آل عمران:  المضعفٌن

 .(ٕ)"كان صوابا، ولكن ال تمرأن به لمخالفته المصحؾ، وألن المراءة سنة ،لرح ٌمسكم
ةٍ َعلَى اْلَكافِِرٌَن{ ]المابدة:  ىلوله تعال أي رحماء  ، أي:"[ٗ٘}أَِذلهٍة َعلَى اْلُمْإِمنٌَِن أَِعزه

 .(ٖ)"متواضعٌن للمإمنٌن أشداء متعززٌن على الكافرٌن
 .(ٗ)"ٌعنً: باألذلة الرحمة {،أذلة على المإمنٌن"}عن ابن عباس لوله: 

 .(٘)"أشداء علٌهم {،أعزة على الكافرٌن:"}عن مجاهد
}أعزة على الكافرٌن{  ،}أذلة على المإمنٌن{ كالولد لوالده والعبد لسٌِّده لال الواحدي:" 

 .(ٙ)"ؼبلٍظ علٌهم كالسهبع على فرٌسته
 .(2)"لٌنً الجانب على المإمنٌن :أي {،أذلة على المإمنٌن} لال الراؼب:" 

ل أن ٌكون أحدهم متواضًعا ألخٌه وولٌه،  لال ابن كثٌر:" هذه صفات المإمنٌن الكُمه
اُء َعلَى اْلكُفهاِر  ِ َوالهِذٌَن َمعَهُ أَِشده ٌد َرسُوُل َّللاه متعزًزا على خصمه وعدوه، كما لال تعالى: } ُمَحمه

ٌْنَُهْم { ]الفتح:  ضحون المتال" فهو ضحون ألولٌابه [. وفً صفة النبً ملسو هيلع هللا ىلص أنه: "ال5ُٕرَحَماُء بَ
 .(1)"لتال ألعدابه

أذلة جمع ذلٌل. وأما ذلول فجمعه ذلل. ومن زعم أنه من الذل الذي  لال الزمخشري:"
هو نمٌض الصعوبة، فمد ؼبً عنه أن ذلوال ال ٌجمع على أذلة. فإن للت: هبل لٌل أذلة للمإمنٌن 

كؤنه لٌل: »أعزة على الكافرٌن؟ للت: فٌه وجهان، أحدهما أن ٌضمن الذل معنى الحنو والعطؾ 
تذلل والتواضع. والثانً: أنهم مع شرفهم وعلو طبمتهم وفضلهم على عاطفٌن علٌهم على وجه ال

نَُهْم {  }المإمنٌن خافضون لهم أجنحتهم. ونحوه لوله عز وجل:  ٌْ اُء َعلَى اْلكُفهاِر ُرَحَماُء بَ أَِشده
 .(5)"[5ٕ]الفتح: 

 .(ٓٔ)، بالنصب على الحال«وأعزة» ،«أذلة»ولرئ:
ِ }ٌَُجاِهُدوَن فًِ لوله تعالى:  ، أي:"[َٗ٘واَل ٌََخافُوَن لَْوَمةَ اَلبٍِم{ ]المابدة:  َسبٌِِل َّللاه

فهم صبلب فً دٌن هللا ال ٌخافون فً ذات هللا  ،ٌجاهدون إِلعبلء كلمة هللا وال ٌبالون بمن المهم
 .(ٔٔ)"أحداً 

 .(ٕٔ)"ٌسارعون فً الحرب لال مجاهد:"
 .(ٖٔ)"ٌعنً: ال ٌخافون فً هللا لوم الناس لال السمعانً:"
أي: ال ٌردهم عما هم فٌه من طاعة هللا، ولتال أعدابه، وإلامة الحدود،  لال ابن كثٌر:"

واألمر بالمعروؾ والنهً عن المنكر، ال ٌردهم عن ذلن راد، وال ٌصدهم عنه صاد، وال ٌحٌن 
 .(ٔ)فٌهم لوم  البم وال عذل عاذل

                                                             
 .5٘٘/ٔ، وزاد المسٌر:ٕ٘ٗانظر: السبعة فً المراءات: (ٔ)
 .1ٕ/!ٕمعانً المرآن: (ٕ)
 .ٖٕٖصفوة التفاسٌر:(ٖ)
 .ٔٙٔٔ/ٗ(:صٔٗ٘ٙاخرجه ابن أبً حاتم) (ٗ)
 .ٔٙٔٔ/ٗ(:صٖٗ٘ٙاخرجه ابن أبً حاتم) (٘)
 .ٕٖٗالوجٌز: (ٙ)
 .1ٖٓ/ٗتفسٌر الراؼب األصفهانً: (2)
 .ٖٙٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (1)
 .1ٗٙ/ٔالكشاؾ: (5)
 .1ٗٙ/ٔانظر: الكشاؾ: (ٓٔ)
 .ٖٕٖصفوة التفاسٌر: (ٔٔ)
 .ٔٙٔٔ/ٗ(:صٗٗ٘ٙاخرجه ابن أبً حاتم) (ٕٔ)
 .2ٗ/ٕتفسٌر السمعانً: (ٖٔ)
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ٌحتمل أن تكون الواو للحال، على أنهم ٌجاهدون وحالهم فً المجاهدة  لال الزمخشري:"
فإذا خرجوا فً جٌش المإمنٌن خافوا  -لعنت -خبلؾ حال المنافمٌن، فإنهم كانوا موالٌن للٌهود

أولٌاءهم الٌهود، فبل ٌعملون شٌبا مما ٌعلمون أنه ٌلحمهم فٌه لوم من جهتهم. وأما المإمنون 
هللا ال ٌخافون لومة البم لط. وأن تكون للعطؾ، على أن من صفتهم  فكانوا ٌجاهدون لوجه

المجاهدة فً سبٌل هللا، وأنهم صبلب فً دٌنهم، إذا شرعوا فً أمر من أمور الدٌن إنكار منكر 
أو أمر بمعروؾ، مضوا فٌه كالمسامٌر المحماة، ال ٌرعبهم لول لابل وال اعتراض معترض 

فً إنكارهم وصبلبتهم فً أمرهم. واللومة: المرة من اللوم، وال لومة البم، ٌشك علٌه جدهم 
 .(ٕ)"وفٌها وفً التنكٌر مبالؽتان كؤنه لٌل: ال ٌخافون شٌبا لط من لوم أحد من اللوام

بخبلؾ المنافمٌن ٌخافون الدوابر، {، أي: وال ٌخافون لومة البم لوله } لال المرطبً:
مان وعلً رضً هللا عنهم، ألنهم جاهدوا فً هللا فدل بهذا على تثبٌت إمامة أبً بكر وعمر وعث

عز وجل فً حٌاة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، ولاتلوا المرتدٌن بعده، ومعلوم أن من كانت فٌه هذه الصفات 
 .(ٖ)"هلل تعالى. ولٌل: اآلٌة عامة فً كل من ٌجاهد الكفار إلى لٌام الساعة فهو ولً

 بسبع، أمرنً بحب المساكٌن والدنو منهم، وأمرنً أن أمرنً  خلٌلً ملسو هيلع هللا ىلص لال أبو ذر:"
أنظر إلى من هو دونً، وال أنظر إلى من هو فولً، وأمرنً أن أصل الرحم وإن أدبرت، 
وأمرنً أن ال أسؤل أحًدا شٌبًا، وأمرنً أن ألول الحك وإن كان مًرا، وأمرنً أال أخاؾ فً هللا 

 .(ٗ)"لول: ال حول وال لوة إال باهلل، فإنهن من كنز تحت العرش لومة البم، وأمرنً أن أكثر من
باٌعنً رسوُل هللا ملسو هيلع هللا ىلص خمسا وواثمنً سبعًا، وأشهد  وفً رواٌة اخرى عن ابً ذر أٌضا:"

هللا على تسعًا، أنً ال أخاؾ فً هللا لومة البم. لال أبو ذر: فدعانً رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فمال: "هل لن 
ترط: على أال تسؤل إلى بٌعة ولن الجنة ؟" للت: نعم، لال: وبسطت ٌدي، فمال النبً ملسو هيلع هللا ىلص وهو ٌش

 .(٘)"سمط منن ٌعنً: تنزل إلٌه فتؤخذه الناس شٌبا ؟ للت: نعم لال: "وال سوطن وإن

عن أبً سعٌد الخدري لال: لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "أال ال ٌمنعن أحدكم َرْهبةُ الناس أن 
أن ٌمول بحك أو ٌذكر  ٌمول بحك إذا رآه أو شهده، فإنه ال ٌمرب من أجل، وال ٌُبَاعد من رزق 

 .(ٙ)بعظٌم"
عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال: "إن هللا لٌسؤل العبد ٌوم المٌامة، حتى  أٌضاعن أبً سعٌد الخدري و

إنه لٌسؤله ٌمول له: أْي عبدي، رأٌت منكًرا فلم تنكره ؟ فإذا لَمهن هللا عبًدا حجته، لال: أْي رب، 
 .(2)وثمت بن وخفت الناس"

: "ما ٌنبؽً لمإمن أن ٌذل نفسه"، لالوا: وكٌؾ ٌذّل نفسه ٌا رسول هللا ؟ لال: -ملسو هيلع هللا ىلص-وعنه
 .(1)"ٌتحمل من الببلء ما ال ٌطٌك"

ِ ٌُْإتٌِِه َمْن ٌََشاُء{ ]المابدة: لوله تعالى:  ذلن اإلنعام ِمن فضل  ، أي:"[ٗ٘}ذَِلَن فَْضُل َّللاه
 .(5)"هللا ٌإتٌه من أراد

 .(ٓٔ)"ٌختص به من ٌشاء السدي:"لال 
أي: من اتصؾ بهذه الصفات، فإنما هو من فضل هللا علٌه، وتوفٌمه  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٔ)"له
                                                                                                                                                                               

 .ٖٙٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .1ٗٙ/ٔالكشاؾ: (ٕ)
 .ٕٕٔ-ٕٕٓ/ٙتفسٌر المرطبً: (ٖ)
 .(5٘ٔ/٘المسند )(ٗ)
 .(2ٕٔ/٘المسند )(٘)
 .(ٓ٘/ٖالمسند )(ٙ)
 .( : "هذا إسناد صحٌح"ٕٗٗ/ٖالزوابد )( ولال البوصٌري فً 2ٔٓٗ( وسنن ابن ماجة برلم )22/ٖالمسند )(2)
 .(ٙٔٓٗ( وابن ماجة فً السنن برلم )ٕٕٗ٘رواه الترمذي فً السنن برلم )(1)

 لال الترمذي : "حدٌث حسن ؼرٌب". وفً إسناده علً بن زٌد بن جدعان ضعٌؾ.
 .2ٔٔالتفسٌر المٌسر: (5)
 .ٕٙٔٔ/ٗ(:ص٘ٗ٘ٙاخرجه ابن أبً حاتم) (ٓٔ)
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أَْي: محبهتهم هلل عز وجل ولٌن جانبهم للمسلمٌن وشدهتهم على الكفهار  لال الواحدي:" 
 .(ٕ)"بفضٍل من هللا علٌهم

ما وصؾ به الموم من المحبة والذلة والعزة إشارة إلى {،ذلن }و لال الزمخشري:"
 .(ٖ)"ممن ٌعلم أن له لطفا {،من ٌشاء}ٌوفك له  {،ٌإتٌه} ،والمجاهدة وانتفاء خوؾ اللومة

ُ َواِسٌع َعِلٌٌم{ ]المابدة: لوله تعالى:  وهللا واسع الفضل، علٌم بمن ٌستحمه  ، أي:"[ٗ٘}َوَّللاه
 .(ٗ)"من عباده
 .(٘)"أي: واسع الفضل، علٌم بمن ٌستحك ذلن ممن ٌَْحرمه إٌاه لال ابن كثٌر:" 
 .(ٙ)"أي واسع الفضل، علٌم بمصالح خلمه لال المرطبً:" 

 .(2)"بمن هو من أهلها {:علٌم} ،كثٌر الفواضل واأللطاؾ {:واسع} لال الزمخشري:"
 الفوابد:

بٌان هللا سبحانه ألولٌاء هللا وتفرٌمه بٌنهم وبٌن المتشبهٌن بهم من أعداء هللا المنافمٌن  -ٔ
 .والفجار

فً شهادة أن ال إله إال هللا التً التنفع لابلها إال باجتماعها  اشتراط المحبةعلى اآلٌة تدل -ٕ
ة اإلٌمان: أن ٌكون هللا ورسوله أحب ثبلث من كن فٌه وجد بهن حبلو» :"-ملسو هيلع هللا ىلص-، ومنه لوله(1)فٌه

إلٌه مما سواهما، وأن ٌحب المرء ال ٌحبه إال هلل، وأن ٌكره أن ٌعود فً الكفر بعد إذ أنمذه هللا 
 .(5)«منه كما ٌكره أن ٌمذؾ فً النار

 فضٌلة أبً بكر والصحابة واألشعرٌٌن لوم أبً موسى األشعري وهم من أهل الٌمن. -ٖ
تواضع للمإمنٌن وإظهار العزة على الكافرٌن، وفضل الجهاد فً سبٌل هللا فضل حب هللا وال -ٗ

 ولول الحك والثبات علٌه وعدم المباالة بمن ٌلوم وٌعذل فً ذلن.
 أربعأرشدت هاته اآلٌة إلى آٌة الصدق فً دعوى حب العبد ربه، وأثبتت لهإالء المحبٌن  -ٗ

 :(ٓٔ)على النحو اآلتً صفات
 أذلة على المإمنٌن فبل ٌحاربونهم وال ٌمفون ضدهم وال ٌنابذونهم.الوصؾ األول: أنهم  -
 الوصؾ الثانً: أنهم أعزة على الكافرٌن أي ألوٌاء علٌهم ؼالبون لهم. -
الوصؾ الثالث: أنهم ٌجاهدون فً سبٌل هللا أي ٌبذلون الجهد فً لتال أعداء هللا لتكون  -

 كلمة هللا هً العلٌا.
ٌخافون فً هللا لومة البم. أي إذا المهم أحد على ما لاموا به من الوصؾ الرابع: أنهم ال  -

 ٌمنعهم ذلن من المٌام بدٌن هللا ع وجل. دٌن هللا لم ٌخافوا لومته، ولم
 -صفات هً الدالبل على صدق المحبة هلل، وهً: اتباع الرسول من ومجموع ما أفادته 

ٌِْه َوَسلهَم  خوان فً الدٌن، والشدة على األعداء فٌه، والمٌام بكل ما ، والتراحم مع اإلِ -َصلهى هللاُ َعلَ
 ٌإٌد الدٌن، وعدم التمصٌر فً الصدع بالحك مراعاة للناس.

 :«العلٌم»، و«الواسع»ومنها: إثبات اسمٌن من أسماء هللا. وهما  -٘

                                                                                                                                                                               
 .2ٖٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .ٕٖٗالوجٌز: (ٕ)
 .1ٗٙ/ٔالكشاؾ: (ٖ)
 .2ٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .2ٖٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .ٕٖٔ/ٙتفسٌر المرطبً: (ٙ)
 .1ٗٙ/ٔالكشاؾ: (2)
باطنا. شروطها سبعة: األول: العلم بمعناها نفٌا وإثباتا. الثانً: استٌمان الملب بها، الثالث: االنمٌاد لها ظاهرا و(1)

الرابع: المبول لها فبل ٌرد شٌبا من لوازمها وممتضٌاتها. الخامس: اإلخبلص فٌها. السادس: الصدق من صمٌم 
الملب ال باللسان فمط. السابع: المحبة لها وألهلها، والمواالة والمعاداة ألجلها.]انظر: أعبلم السنة المنشورة 

 [.ٓٔالعتماد الطابفة الناجٌة المنصورة:
 .(1ٙ، 2ٙ( ، ومسلم )اإلٌمان / 5ٗٔٙ، ٕٔ، ٙٔالبخاري ) رواه(5)
 .2ٕٙ، ورسالة الشرن ومظاهره:2ٖٔانظر: شرح كشؾ الشبهات، للشٌخ ابن عثٌمٌن: (ٓٔ)
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هو الؽنً الذي وسع ؼناه مفالر عباده ووسع رزله جمٌع خلمه. والسعة فً : «الواسع» -
 رب: الؽنى.كبلم الع

 :(ٔ)وٌمال: هللا ٌعطً عن سعة، أي: عن ؼنى، ومن هذا لول الشاعر
 (ٕ)وهلل عن ٌشمٌن أؼنى وأوسع                   رعان ضمان هللا ٌا أم مالن 

سبحانه فهو  ،،صفةٌ ذاتٌةٌ ثابتةٌ هلل َعزه وجله  اْلِعْلمُ ، و-عّز وجل-ن أسمابه : م«العلٌم»و -
 .(ٖ)فبل ٌخفى علٌه شًء من األشٌاء، بكل شًءالمحٌط علمه «العلٌم»
هو العالم بالسرابر والخفٌات التً ال ٌدركها علم الخلك. كموله «: العلٌم» لال الخطابً:" 
[. وجاء على بناء فعٌل للمبالؽة فً وصفه بكمال ٖٕ:]لممان {إنه علٌم بذات الصدور}تعالى: 

وإن كانوا -[. واآلدمٌون 2ٙ:]ٌوسؾ {علٌموفوق كل ذي علم }: -سبحانه-العلم، ولذلن لال 
فإن ذلن ٌنصرؾ منهم إلى نوع من المعلومات، دون نوع، ولد ٌوجد ذلن منهم  -ٌوصفون بالعلم

فً حال دون حال، ولد تعترضهم اآلفات فٌخلؾ علمهم الجهل، وٌعمب ذكرهم النسٌان، ولد نجد 
ؼٌر عالم بالحساب وبالطب ونحوهما من  الواحد منهم عالما بالفمه ؼٌر عالم بالنحو وعالما بهما

[، ٕٔ:]الطبلق {لد أحاط بكل شًء علما}علم حمٌمة، وكمال  -سبحانه-األمور، وعلم هللا 
 .(ٗ)"[1ٕ :]الجن {وأحصى كل شًء عددا}
 

 المرآن
اَلةَ  ُ َوَرسُولُهُ َوال ِذٌَن آَمنُوا ال ِذٌَن ٌُِمٌُموَن الص  َكاةَ َوهُْم َراِكعُوَن }إِن َما َوِلٌُّكُمُ ّللا  َوٌُْإتُوَن الز 

 [٘٘({ ]المائدة: ٘٘)
 التفسٌر:

هللا ورسوله، والمإمنون الذٌن ٌحافظون على الصبلة المفروضة،  -أٌُّها المإمنون-إنما ناصركم 

 وٌإدون الزكاة عن رضا نفس، وهم خاضعون هلل.
 اختلؾ فٌمن نزلت اآلٌة على خمسة ألوال:

وهذا لول ابن . تصدق علً بخاتمه وهو راكع -رضً هللا عنه-ً علًانها نزلت ف أحدها:
  .(ٗ)ومماتل ،(ٖ)، وسلمة بن كهٌل(ٕ)عتبة بن أبً حكٌم، و(ٔ)، ومجاهد(٘)عباس

                                                             
. ومع آخر بعده: ٌذكرنٌن الخٌر والشر والذي ... أخاؾ وأرجو ٕ٘البٌت فً أسماء هللا الحسنى للزجاج ص (ٔ)

، ٖٖٓ/ ٖ، وفً البٌان والتبٌٌن 2ٕٓ/ ٖ، والتبرٌزي ٖٙٔٔ/ ٖالمرزولً والذي أتولع فً الحماسة بشرح 
، نسبهما ألعرابً من هذٌل. ولم أجدهما فً أشعارهم والبٌت الشاهد ٌروى: ٌسمٌن، من 1ٗٔ/ 2والحٌوان 

 السمٌا. وٌشمٌن: من الشماء.
له عنه بالسٌن المهملة. وٌروى وأظنها تصحٌؾ ألن التبرٌزي نم -من الشفاء-وجاء الرواٌة فً المرزولً بالفاء 

أٌضا: "أن، وعن ٌشمٌن" وإبدال الهمزة عٌنا لؽة معروفة لبنً تمٌم، وتسمى هذه اللؽة: عنعنة تمٌم. لال ذو 
 الرمة:

 أعن ترسمت من خرلاء منزلة ... ماء الصبابة من عٌنٌن مسجوم
 ( بٌتا.1ٗ، والبٌت مطلع لصٌده طوٌلة أبٌاتها )2ٖٔ/ ٔانظر دٌوانه 

 .2ٕ/ٔانظر: شؤن الدعاء: (ٕ)
 .11ٔ/ٔانظر: شرح العمٌدة الواسطٌة، البن عثٌمٌن: (ٖ)
 .2٘شؤن الدعاء: (ٗ)
 روي عنه لً ذلن ثبلثة رواٌات: (٘)

/ ٕروي عنه:" نزلت فً علً بن أبً طالب". أخرجه عبد الرزاق; كما فً "تفسٌر المرآن العظٌم" ) -أحدها:
 أبٌه عن ابن عباس به.(: ثنا عبد الوهاب بن مجاهد عن 2ٗ

 للنا: وسنده ضعٌؾ جداً; عبد الوهاب هذا مترون الحدٌث.
 ولال ابن كثٌر: "عبد الوهاب بن مجاهد ال ٌحتج به".

وأبً الشٌخ  -ولم نجده فٌه-( وزاد نسبته لعبد بن حمٌد والطبري ٘ٓٔ/ ٖوذكره السٌوطً فً "الدر المنثور" )
 وابن مردوٌه.

ى عن ابن عباس:" كان علً بن أبً طالب لابماً ٌصلً، فمر سابل وهو راكع فؤعطاه والثانً: وفً رواٌة أخر
بَلةَ َوٌُْإتُوَن الزه  ُ َوَرسُولُهُ َوالهِذٌَن آَمنُوا الهِذٌَن ٌُِمٌُموَن الصه َكاةَ َوهُْم َراِكعُوَن {". خاتمة; فنزلت: }إِنهَما َوِلٌُّكُُم َّللاه
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فمال: ٌا رسول هللا إن  -ملسو هيلع هللا ىلص  -جاء عبد هللا بن سبلم إلى النبً "والثانً: لال جابر بن عبد هللا: 
والنضٌر لد هاجرونا وفارلونا وألسموا أن ال ٌجالسونا، وال نستطٌع مجالسة لوما من لرٌظة 

 -أصحابن لبعد المنازل، وشكى ما ٌلمى من الٌهود، فنزلت هذه اآلٌة، فمرأها علٌه رسول هللا 
 .(ٙ)وروي عن الكلبً نحوه .(٘)"فمال: رضٌنا باهلل وبرسوله وبالمإمنٌن أولٌاء -ملسو هيلع هللا ىلص 

وهذا لول أن عبادة بن الصامت لما تبرأ من حلفابه الٌهود نزلت هذه اآلٌة فً حمه،والثالث: 
 .(1)، وعطٌة العوفً(2)عبادة بن الولٌد

 . (ٓٔ)عكرمة، و(5)ابن عباس أٌضا: أنها نزلت فً أبً بكر الصدٌك، لاله والرابع
 .(ٔٔ)حسن: أنها نزلت فٌمن مضى من المسلمٌن ومن بمً منهم، لاله اللخامسوا

لد تمدم فً األحادٌث التً أوردنا أن هذه اآلٌات كلها نزلت فً عبادة بن  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٕٔ)"الصامت، رضً هللا عنه، حٌن تبرأ من حْلؾ ٌَُهود، ورضً بوالٌة هللا ورسوله والمإمنٌن

ُ َوَرسُولُهُ لوله تعالى:  أٌُّها -إنما ناصركم ، أي:"[٘٘]المابدة: َوالهِذٌَن آَمنُوا{  }إِنهَما َوِلٌُّكُُم َّللاه
 .(ٖٔ)"والمإمنون هللا ورسوله -المإمنون
 .(ٗٔ)"إنه من أسلم تواله هللا ورسوله والذٌن آمنوا ٌعنً: لال ابن عباس:" 

                                                                                                                                                                               

/ ٕ(، و"تخرٌج أحادٌث الكشاؾ" )2ٗ/ ٕكما فً "تفسٌر المرآن العظٌم" ) أخرجه ابن مردوٌه فً "تفسٌره";
 ( من طرٌك الثوري عن أبً سنان عن الضحان عن ابن عباس به.5ٓٗ

 لال الزٌلعً فً "تخرٌج الكشاؾ": "وفٌه انمطاع; فإن الضحان لم ٌلك ابن عباس".
 ثر ضعٌؾ.ولال ابن كثٌر: "الضحان لم ٌلك ابن عباس"; وهو كما لاال; فاأل

 والثالث: وفً رواٌة أخرى عن ابن عباس اٌضا:" نزلت فً المإمنٌن وعلً بن أبً طالب أولهم".
( من طرٌك مٌمون بن مهران عنه 2ٗ/ ٕأخرجه ابن مردوٌه فً "تفسٌره"; كما فً "تفسٌر المرآن العظٌم" )

 به.
 للنا: وسنده ضعٌؾ.

ؼالب بن عبٌد هللا العمٌلً الجزري  ، منكر الحدٌث . فٌه ٕٙٗ/ٓٔ(:صٕٕٗٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔ)
عبد ، وفٌه أٌضا 1ٗ/ٕ/ٖ، وابن أبً حاتم  ٔٓٔ/ٔ/ٗمترون. مترجم فً لسان المٌزان ، والكبٌر للبخاري 

 العزٌز; وهو مترون.
عتبة بن أبً حكٌم الهمدانً ، ثم الشعبانً  ، أبو العباس  .]ٕٙٗ/ٓٔ(:صٖٕٕٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)

ردنً. ضعفه ابن معٌن ، وكان أحمد ٌوهنه للٌبل ، وذكره ابن حبان فً الثمات. مترجم فً التهذٌب، وفٌه األ
 ([11ٕ، 12ٕ/ ٔ(، و"المٌزان" )ٙٓٗ/ ٔأٌوب بن سوٌد; وهو ضعٌؾ; كما فً ترجمته فً "التهذٌب" )إسناده 

بن لٌس الحضرمً عن سلمة ( من طرٌك موسى ٔ٘٘ٙرلم  ٕٙٔٔ/ ٗأخرجه ابن أبً حاتم فً "تفسٌره" )(ٖ)
 به.

 للنا: وهذا سند ضعٌؾ; إلعضاله، وموسى رمً بالتشبٌع وهذا الحدٌث منمبة لعلً.
 ( وزاد نسبته ألبً الشٌخ وابن عساكر.٘ٓٔ/ ٖوذكره السٌوطً فً "الدر المنثور" )

 لً بتحفظ.شٌعً زٌدي، فٌإخذ كبلمه فى مدح ع . ومماتل1ٙٗ-1٘ٗ/ٔانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗ)
 .55ٔأسباب النزول للواحدي: (٘)
. إسناده مظلم، كما تمدم، وهذه هً سلسلة الكذب كما سماها ٕٓٓ-55ٔانظر: أسباب النزول للواحدي: (ٙ)

 السٌوطً، ومتنه ؼرٌب جدا.
 .ٕ٘ٗ-ٕٗٗ/ٓٔ(:ص2ٕٕٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
، وتفسٌر 2ٖٔ/ ٕٔ(:ص )ٌٖٕٔ٘ٔبة)، و مصنؾ ابن أبً شٕ٘ٗ/ٓٔ(:ص1ٕٕٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)

 .ٖٙٔٔ/ ٗ(:ص ٕ٘٘ٙابن أبً حاتم)
 وسنده ضعٌؾ; فٌه علتان:

 األولى: اإلرسال.
 الثانٌة: عطٌة; صدوق ٌخطا كثٌراً، وكان شٌعٌاً مدلساً.

 .ٕٕٔ/ٙ، وتفسٌر المرطبً:1ٔ/ٗانظر: تفسٌر الثعلبً: (5)
 . ولم ألؾ علٌه.ٔٙ٘/ٔانظر: زاد المسٌر: (ٓٔ)
 . ولم ألؾ علٌه.ٔٙ٘/ٔانظر: زاد المسٌر: (ٔٔ)
 .5ٖٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٕٔ)
 .2ٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٖٔ)
 .ٕٙٔٔ/ٗ(:صٙٗ٘ٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗٔ)
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 .(ٔ)"لٌس لكم، أٌها المإمنون، ناصر إال هللا ورسوله لال الطبري:أي:" 
والٌتكم راجعة إلى هللا ورسوله أي:لٌس الٌهود بؤولٌابكم، بل لال ابن كثٌر:" 

 .(ٕ)"والمإمنٌن
أي ال ولى لكم أٌها المإمنون وال ناصر ٌنصركم إال هللا ورسوله  لال المراؼً:" 

 .(ٖ)"والمإمنون الصادلون
عمب النهى عن مواالة من تجب معاداتهم ذكر من تجب مواالتهم  لال الزمخشري:" 

وجوب اختصاصهم « إنما»ومعنى  {،والذٌن آمنواإنما ولٌكم هللا ورسوله }بموله تعالى:
 .(ٗ)"بالمواالة
لما نهاهم هللا عز وجل عن مواالة الكفرة وعلله بؤن بعضهم أولٌاء  لال أبو السعود:" 

بعض ال ٌتصور والٌتهم للمإمنٌن وبٌن أن من ٌتوالهم ٌكون من جملتهم بٌن ههنا من هو ولٌهم 
تتخذوهم أولٌاء ألن بعضهم أولٌاء بعض ولٌسوا بؤولٌابكم  بطرٌك لصر الوالٌة علٌه كؤنه لٌل ال

إنما أولٌابكم هللا ورسوله والمإمنون فاختصوهم بالمواالة وال تتخطوهم إلى ؼٌرعم وإنما أفرد 
الولً مع تعدده لئلٌذان بؤن الوالٌة أصالة هلل تعالى ووالٌته علٌه السبلم وكذا والٌة المإمنٌن 

 .(٘)"ز وجلبطرٌك التبعٌة لوالٌته ع
فوالٌة هللا تدرن باإلٌمان والتموى. فكل من كان مإمنا تمٌا كان هلل ولٌا،  لال السعدي:" 

ومن كان ولٌا هلل فهو ولً لرسوله، ومن تولى هللا ورسوله كان تمام ذلن تولً من تواله، وهم 
م هللا ورسوله فؤداة الحصر فً لوله }إنما ولٌك، المإمنون الذٌن لاموا باإلٌمان ظاهرا وباطنا

 .(ٙ)" والذٌن آمنوا{ تدل على أنه ٌجب لصر الوالٌة على المذكورٌن، والتبري من والٌة ؼٌرهم
الوالٌة هلل أصل ولؽٌره تبع ولو لٌل إنما أولٌاإكم هللا ورسوله والذٌن  لال البٌضاوي:" 

 .(2)"آمنوا لم ٌكن فً الكبلم أصل وتبع ومحل

 .(1)"من هللا تعالى إال بالتبري ممن سواه وال تتم الوالٌة لال التستري:" 
لال: علً بن  {،إنما ولٌكم هللا ورسوله والذٌن آمنوا"}عن عمبة بن أبً حكٌم فً لوله: 

 .(5)"أبً طالب
إنما ولٌكم }سؤلت أبا جعفر دمحم بن علً عن لوله:  :"عن عبد الملن بن أبً سلٌمان لال 

 .(ٔ)"لال: علً من الذٌن آمنوا ،للت: نزلت فً علً {،هللا ورسوله والذٌن آمنوا

                                                             
 .ٕٗٗ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .2ٖٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .ٖٗٔ/ٙتفسٌر المراؼً: (ٖ)
 .1ٗٙ/ٔالكشاؾ: (ٗ)
 .ٕ٘/ٖتفسٌر أبً السعود: (٘)
 .ٖٕٙر السعدي:تفسٌ (ٙ)
 .ٙ٘ٗ/ٔتفسٌر البٌضاوي: (2)
 .ٖٕتفسٌر سهل التستري: (1)
 .ٕٙٔٔ/ٗ(:ص5ٗ٘ٙأخرجه ابن ابً حاتم) (5)

 وردوا على هذا المول: 
 واحد. -رضً هللا عنه-أن اآلٌة صٌؽة جمع وعلً -
الحال، إذ لو كان كذلن لتعٌن بالبدء إعطاء الزكاة فً « واو»لٌست فً }وهم راكعون{« الواو»أن   -

 الصبلة حال الركوع.
ومنها أن المدح إنما ٌكون بعمل واجب أو مستحب وإٌتاء الزكاة فً نفس الصبلة لٌس كذلن باإلتفاق  -

 وإن فً الصبلة شؽبل
ً ملسو هيلع هللا ىلص وال كان له خاتم أو كان له فالخاتم زكاة ماذا ألن أكثر ومنها أن علٌا لم ٌكن علٌه زكاة زمن النب -

الفمهاء ال ٌجوزون إخراج الخاتم فً الزكاة، وفً حدٌثهم أنه أعطاه ساببل والمدح فً الزكاة أن ٌخرجها إبتداء 
 وعلى الفور.

 نٌنومنها أن الكبلم فً سٌاق النهً عن مواالة الكفار واألمر بمواالة المإم -
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 .(ٕ)"هم المإمنون وعلً منهم لال السدي:" 
 .(ٖ)«إنما موالكم»وفً لراءة عبد هللا:  
َكاةَ َوهُْم َراِكعُوَن{ ]المابدة: لوله تعالى:  بَلةَ َوٌُْإتُوَن الزه ، [٘٘}الهِذٌَن ٌُِمٌُموَن الصه

الصبلة المفروضة، وٌإدون الزكاة عن رضا نفس، وهم خاضعون الذٌن ٌحافظون على أي:"
 .(ٗ)"هلل

أي: المإمنون المتصفون بهذه الصفات، من إلام الصبلة التً هً أكبر  لال ابن كثٌر:" 
أركان اإلسبلم، وهً له وحده ال شرٌن له، وإٌتاء الزكاة التً هً حك المخلولٌن ومساعدة 

 .(٘)"للمحتاجٌن من الضعفاء والمساكٌن
أخلصوا للمعبود، بإلامتهم الصبلة بشروطها وفروضها ومكمبلتها، ولال السعدي:أي:" 

 .(ٙ)"وأحسنوا للخلك، وبذلوا الزكاة من أموالهم لمستحمٌها منهم
 .(2)"إلامتها: أن تصلً األولات الخمس لولتها"لال الزهري:  
 وإلامتها تمامها بجمٌع فرضها، وأول فروضها صحة اإلٌمان بها وهذا لال الزجاج:" 

من لولن هذا  {ٌمٌمون}كمولن: فبلن لابم بعلمه الذي ولٌه، تؤوٌله إنه ٌوفً العمل حموله، ومعنى:
 .(1)"لوام األمر

 .(5)"وهم خاضعون هلل ، أي:"[٘٘}َوهُْم َراِكعُوَن{ ]المابدة: لوله تعالى: 
 .(ٓٔ)"أي: خاضعون هلل ذلٌلون لال السعدي:" 
وهو الخشوع  ،ٌعملون ذلن فً حال الركوع :الواو فٌه للحال، أى" لال الزمخشري: 

 .(ٔٔ)"واإلخبات والتواضع هلل إذا صلوا وإذا زكوا
حال مع فاعل الفعلٌن أي ٌعملون ما ذكر من إلامة الصبلة وإٌتاء  لال ابو السعود:" 

 .(ٕٔ)"الزكاة وهم خاشعون ومتواضعون هلل تعالى

 :(ٖٔ)من لول الشاعرووالمراد بالركوع هاهنا التواضع والخضوع،  
 تركع ٌوما والدهُر لد رفعَهْ            ال تُهٌَن الفمٌر علهن أَنْ 

 .وتنماد، والمراد انحطاط الحالتركع"، أي:تخضع " فموله:
َكاةَ  لال ابن كثٌر:"  توهم بعضهم أن هذه الجملة فً موضع الحال من لوله:} َوٌُْإتُوَن الزه

{ أي: فً حال ركوعهم، ولو كان هذا كذلن، لكان دفع الزكاة فً حال الركوع أفضل من ؼٌره 
مه من أبمة الفتوى، وحتى إن ; ألنه ممدوح، ولٌس األمر كذلن عند أحد من العلماء ممن نعل

                                                                                                                                                                               
، سنده ٕٙٗ-ٕ٘ٗ/ٓٔ(:صٕٕٔٔٔ، وانظر: تفسٌر الطبري)ٕٙٔٔ/ٗ(:ص2ٗ٘ٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)

 صحٌح لكنه مرسل.
 
 .ٕٙٔٔ/ٗ(:ص1ٗ٘ٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .1ٗٙ/ٔانظر: الكشاؾ: (ٖ)
 .2ٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .2ٖٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .ٖٕٙتفسٌر السعدي: (ٙ)
 .ٕٙٔٔ/ٗ(:صٓ٘٘ٙأخرجه ابن أبً حاتم) (2)
 .1ٗٔ-1ٖٔ/ٕعانً المرآن:م (1)
 .2ٔٔالتفسٌر المٌسر: (5)
 .ٖٕٙتفسٌر السعدي: (ٓٔ)
 .5ٗٙ/ٔالكشاؾ: (ٔٔ)
 .ٕ٘/ٖتفسٌر أبً السعود: (ٕٔ)
لمابل هو: األضبط بن لرٌع السعدي، من عوؾ بن كعب، من رهط الزبرلان بن بدر، ورهط أنؾ النالة، (ٖٔ)

 .لدٌم; له أخبار مع لومه مذكورة، فً كتب األدبجاهلً 
 .1ٕٖ/ ٔالشعر والشعراء: -٘٘ٗ/ ٔٔالخزانة: 
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بعضهم ذكر فً هذا أثًرا عن علً بن أبً طالب: أن هذه اآلٌة نزلت فٌه: ذلن أنه مر به سابل 
 .(ٔ)"فً حال ركوعه، فؤعطاه خاتمه

 الفوابد:
 بالمعونة ٌتوالهم، وهللا تعالى ولٌهم ،دٌنه وٌمٌمون أمره ٌتولون ن أولٌاء هللا،ٌالمإمنأن -ٔ

ٌِْهمْ  َخْوؾٌ  ال َّللاهِ  أَْوِلٌَاءَ  إِنه  أاَل: }تعالى لوله الوالٌة لهذه والمٌزان والتوفٌك، والحفظ والتسدٌد  َعلَ
 .[ٖٙ-ٕٙ:ٌونس{، ]ٌَتهمُونَ  َوَكانُوا آَمنُوا الهِذٌنَ  ٌَْحَزنُوَن، هُمْ  َوال

 :إلى تنمسم الوالٌةبذلن فؽن و
ُ : }تعالى لوله: ومنه للعبد هللا من والٌة - ًُّ  َّللاه  .[2ٕ٘اآلٌة من: البمرة{، ]آَمنُوا الهِذٌنَ  َوِل
َ  ٌَتََوله  َوَمنْ : }تعالى لولهه ومن هلل، العبد من والٌة - : المابدة{، ]آَمنُوا َوالهِذٌنَ  َوَرسُولَهُ  َّللاه

 [ .ٙ٘اآلٌة من
 :وخاصة عامة إلى تنمسم للعبد هللا من التً والوالٌة

 والكافر المإمن تشمل وهذه والتصرٌؾ، بالتدبٌر العباد على الوالٌة هً :العامة فالوالٌة -
 ذلن، وؼٌر والسلطان والتصرٌؾ بالتدبٌر عباده ٌتولى الذي هو فاهلل; الخلك وجمٌع

ِ  إِلَى ُردُّوا ثُمه : }تعالى لوله ومنه  {،اْلَحاِسبٌِنَ  أَْسَرعُ  َوهُوَ  اْلُحْكمُ  لَهُ أاَل اْلَحكِّ  َمْوالهُمُ  َّللاه
 [ .ٕٙ:األنعام]

 بالمإمنٌن، خاصة وهذه وهداٌته، وتوفٌمه بعناٌته العبد هللا ٌتولى أن: الخاصة والوالٌة -
ُ : }تعالى لال ًُّ  َّللاه ٌَاُإهُمُ  َكَفُروا َوالهِذٌنَ  النُّورِ  إَِلى الظُّلَُماتِ  ِمنَ  ٌُْخِرُجُهمْ  آَمنُوا الهِذٌنَ  َوِل  أَْوِل

 أاَل: }تعالى ولال[، 2ٕ٘اآلٌة من: البمرة{، ]الظُّلَُماتِ  إَِلى النُّورِ  ِمنَ  ٌُْخِرُجونَُهمْ  الطهاؼُوتُ 
ِ  أَْوِلٌَاءَ  إِنه  ٌِْهمْ  َخْوؾٌ  ال َّللاه -ٕٙ:ٌونس{، ]ٌَتهمُونَ  َوَكانُوا آَمنُوا الهِذٌنَ  ٌَْحَزنُوَن، هُمْ  َوال َعلَ

ٖٙ. ] 

وأنهم أولٌاء هللا، وأن هللا ولٌهم ت مواالة المإمنٌن بعضهم لبعض، اثبومن الفوابد: إ -ٕ
وموالهم، فاهلل ٌتولى عباده المإمنٌن، فٌحبهم وٌحبونه، وٌرضى عنهم وٌرضون عنه، ومن 
عادى له ولٌا فمد بارزه بالمحاربة، وهذه الوالٌة من رحمته وإحسانه، لٌست كوالٌة المخلوق 

ذ ولدا ولم ٌكن له شرٌن فً الملن للمخلوق لحاجة إلٌه، لال تعالى: }ولل الحمد هلل الذي لم ٌتخ
[. فاهلل تعالى لٌس له ولً من الذل، بل ٔٔٔولم ٌكن له ولً من الذل وكبره تكبٌرا{ ]اإلسراء: 
 .(ٕ)لذله وحاجته إلى ولً ٌنصره ٔهلل العزة جمٌعا، خبلؾ الملون وؼٌرهم ممن ٌتواله

 فضٌلة إلام الصبلة وإٌتاء الزكاة والخشوع والتواضع. -ٖ
رضً -أن الخلٌفة بعد رسوله هللا ملسو هيلع هللا ىلص هو علً بن أبً طالبدل الروافض بهذه اآلٌة على است-ٕ

 .ثم األبمة من آل البٌت على ترتٌبهم لدٌهم -هللا عنه
 فالرد على استداللهم بها ما ٌلً:

 أن اآلٌة عامة فمن ناحٌة لفظها لٌس فٌها تخصٌص ألحد. - أوال:
أنها نزلت فً علً بن أبً كما سبك، ولٌل:  :أن سبب نزول اآلٌة ذكر فٌه العلماء ألواال - ثانٌا:

طالب رضً هللا عنه حٌث تصدق بخاتمه على مسكٌن وهو راكع، وروي ذلن عن مجاهد 
وعتبة بن أبً حكٌم وؼٌرهم، إال أن هذه الرواٌات ال ٌصح منها شًء، لال ابن كثٌر عنها: 

 .(ٖ)بالكلٌة لضعؾ إسنادها وجهالة رجالها" "ولٌس ٌصح شًء منها
فهذه األلوال تبٌن أن اآلٌة لٌست خاصة بعلً رضً هللا عنه، وأن الرواٌات الواردة فً 
أنها نزلت فً علً ضعٌفة، وكذلن ٌتبٌن كذب الرافضة حٌن ٌدعون أن الرواٌات واردة لدى 

 أهل السنة فً الصحاح الستة حٌث لم ترد فً أي من الصحاح.

                                                             
 .2ٖٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
  1ٖ٘انظر: شرح العمٌدة الطحاوٌة: (ٕ)
 .5ٖٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
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أن حمل اآلٌة على الخبلفة ؼٌر صحٌح ألن التولً من معانٌه النصرة والتؤٌٌد والمحبة  - الثا:ث
 فحملها على الخبلفة ٌحتاج إلى دلٌل خاص ولٌس عندهم دلٌل خاص.

وأما استداللهم بؤن هذه اآلٌة نزلت فً حك علً فهو ممنوع، فمد بٌنا أن  لال الرازي:" 
األمة، والمراد أن هللا تعالى أمر المسلم أن ال ٌتخذ الحبٌب  أكثر المفسرٌن زعموا أنه فً حك

 .(ٔ)"والناصر إال من المسلمٌن
 المرآن

ِ هُُم اْلؽَاِلبُوَن ) َ َوَرُسولَهُ َوال ِذٌَن آَمنُوا فَِإن  ِحْزَب ّللا   [ٙ٘({ ]المائدة: ٙ٘}َوَمْن ٌَتََول  ّللا 

 التفسٌر:
ورسوله والمإمنٌن، فهو من حزب هللا، وحزب هللا هم الؽالبون ومن وثك باهلل وتولهى هللا 

 المنتصرون.
 سبب النزول:

ِ هُُم }نزلت:"عبادة بن الصامت:  لال  َ َوَرسُولَهُ َوالهِذٌَن آَمنُوا فَإِنه ِحْزَب َّللاه َوَمْن ٌَتََوله َّللاه
أتولى هللا ورسوله، وتبربه من بنً لٌنماع من حلفهم  :وذان لمول عبادة بن الصامت {،اْلؽَاِلبُونَ 
 .(ٕ)"ووالٌتهم
َ َوَرسُولَهُ َوالهِذٌَن آَمنُوا{ ]المابدة: لوله تعالى:  ومن وثك باهلل  ، أي:"[ٙ٘}َوَمْن ٌَتََوله َّللاه

 .(ٖ)"وتولهى هللا ورسوله والمإمنٌن
 .(ٗ)"ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابهٌعنً: ٌجعل هللا ناصره وٌجالس النبً  لال السمرلندي:" 
 .(٘)"ٌعنً: ٌتولى المٌام بطاعة هللا ونصرة رسوله والمإمنٌن لال الواحدي:" 
أي من فوض أمره إلى هللا، وامتثل أمر رسوله، ووالى المسلمٌن، فهو  لال المرطبً:" 

 .(ٙ)"من حزب هللا. ولٌل: أي ومن ٌتولى المٌام بطاعة هللا ونصرة رسوله والمإمنٌن

ومن ٌتول هللا تعالى باإلٌمان به والتوكل علٌه، وٌتول  لال الشٌخ دمحم رشٌد رضا:أي:" 
 .(2)"الرسول والمإمنٌن بنصرهم وشد أزرهم، وباالستنصار بهم دون أعدابهم

 .(1)"ٌرٌد المهاجرٌن واألنصار": -رضً هللا عنهما-عباس لال ابن  
ِ هُُم لوله تعالى: ، فهو من حزب هللا، ، أي:"[ٙ٘اْلؽَاِلبُوَن{ ]المابدة: }فَإِنه ِحْزَب َّللاه

 .(5)"وحزب هللا هم الؽالبون المنتصرون
الرب تعالى ذكره َمِن الؽالب، فمال: ال تخافوا الدولة وال  :ٌعنً، أخبرهم لال السدي:"

، هم ، والحزب {ومن ٌتول هللا ورسوله والذٌن آمنوا فإن حزب هللا هم الؽالبون}الدابرة، فمال: 
 .(ٓٔ)"األنصار
 .(ٔٔ)"ٌعنً: جند هللا هم الؽالبون لال السمرلندي والسمعانً:" 

 .(ٕٔ)"فإنهم هم الؽالبون، وال ٌؽلب من ٌتوالهم، ألنهم حزب هللا لال المراؼً:أي:"

                                                             
 .1ٖٙ/ٕٔمفاتٌح الؽٌب: (ٔ)
، بنحوه، وابن إسحاق فً  ٕٗٗ/ٓٔ(:ص2ٕٕٓٔ، والطبري)ٖٙٔٔ/ٗ(:صٖ٘٘ٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)

 .ٖ٘ٔسٌرته:
 .2ٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٔٓٗ/ٔبحر العلوم: (ٗ)
 .ٕٕٓ/ٕالوسٌط: (٘)
 .ٕٕٕ/ٙتفسٌر المرطبً: (ٙ)
 .ٖٙٙ/ٙتفسٌر المنار: (2)
 .2ٖ/ٖ، وتفسٌر البؽوي:ٕٕٓ/ٕانظر: التفسٌر الوسٌط للواحدي: (1)
 .2ٔٔالتفسٌر المٌسر: (5)
 .2ٕٗ/ٓٔ(:صٕٕ٘ٔٔأخرجه الطبري) (ٓٔ)
 1ٗ/ٕ، وتفسٌر السمعانً:ٔٓٗ/ٔبحر العلوم: (ٔٔ)
 .ٗٗٔ/ٙتفسٌر المراؼً: (ٕٔ)
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فإنهم هم الؽالبون، فبل ٌؽلب من ٌتوالهم ; ألنهم حزب  لال الشٌخ دمحم رشٌد رضا:أي:" 
 .(ٔ)"هللا تعالى، ففٌه وضع المظهر موضع الضمٌر، ونكتته بٌان علة كونهم هم الؽالبٌن

أي: فإنه من الحزب المضافٌن إلى هللا إضافة عبودٌة ووالٌة، وحزبه هم  لال السعدي:" 
، كما لال تعالى: }َوإِنه ُجْنَدَنا لَُهُم اْلؽَاِلبُوَن{ الؽالبون الذٌن لهم العالبة فً الدنٌا واآلخرة

 [.2ٖٔ]الصافات: 
وهذه بشارة عظٌمة، لمن لام بؤمر هللا وصار من حزبه وجنده، أن له الؽلبة، وإن أدٌل 
علٌه فً بعض األحٌان لحكمة ٌرٌدها هللا تعالى، فآخر أمره الؽلبة واالنتصار، ومن أصدق من 

 .(ٕ)"هللا لٌبل
وٌحتمل أن ٌرٌد  ،الموم ٌجتمعون ألمر حزبهم :«الحزب»وأصل  الزمخشري:" لال

وٌكون المعنى: ومن ٌتولهم فمد تولى حزب هللا، واعتضد بمن  ،بحزب هللا: الرسول والمإمنٌن
 .(ٖ)"ال ٌؽالب

: أنهم ؼلبوا الٌهود فمتلوا لرٌظة، وأجلوا بنً {هم الؽالبون}معنى  لال الواحدي:"
دٌارهم، وؼلبوهم علٌها، وبمً عبد هللا بن سبلم وأصحابه الذٌن تولوا هللا ورسوله النضٌر من 
 .(ٗ)"والذٌن آمنوا

وهذا إعبلٌم من هللا تعالى ذكره عباَده جمٌعًا الذٌن تبرأوا من حلؾ الٌهود  لال الطبري:"
السوء  وخلعوهم رًضى بوالٌة هللا ورسوله والمإمنٌن، والذٌن تمسكوا بحلفهم وخافوا دوابر

تدور علٌهم، فسارعوا إلى مواالتهم أّن َمن وثك باهلل وتولى هللا ورسوله والمإمنٌن، ومن كان 
على مثل حاله من أولٌاء هللا من المإمنٌن، لهم الؽلبة والدوابر والدولة على من عاداهم وحاّدهم، 

 .(٘)"ألنهم حزب هللا، وحزُب هللا هم الؽالبون، دون حزب الشٌطان
فكل من رضً بوالٌة هللا ورسوله والمإمنٌن فهو مفلح فً الدنٌا  كثٌر:"لال ابن 

 .(ٙ)"واآلخرة ]ومنصور فً الدنٌا واآلخرة
ِ{ ]المابدة: } وفً معنى لوله:  ، وجوه:[ِٙ٘حْزَب َّللاه

 .(2)لاله الحسنجند هللا، أحدها: 
 .(1)أبو روق . لالهأولٌاء هللاوالثانً: 
 .(5)أبو العالٌة هشٌعة هللا، لال والثالث:
 .(ٓٔ)أنصار هللاوالرابع: 

 .(ٔٔ)لاله األخفش الذٌن ٌدٌنون بدٌنه وٌطٌعونه فٌنصرهم.هم حزب هللا والخامس: أن 
فً اللؽة: الجماعة، وحزب الرجل: أصحابه الذٌن  «الحزب»"معنى:  لال الواحدي:

 . (ٕٔ)" معه على رأٌه، والمإمنون حزب هللا، والكافرون حزب الشٌطان
 : (ٖٔ) رإبة بن العجاج لال

َجاِل الكُْذِب   أَْضَوى َوِببلٌل ِحْزبًِ! ولست            أَلَمٌَُت أَْلَواَل الّرِ

                                                             
 .ٖٙٙ/ٙتفسٌر المنار: (ٔ)
 .ٖٕٙتفسٌر السعدي: (ٕ)
 .5ٗٙ/ٔالكشاؾ: (ٖ)
 .ٕٕٓ/ٕالتفسٌر الوسٌط: (ٗ)
 .2ٕٗ/ٓٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .1ٖٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 ٕٕٕ/ٙ، وتفسٌر المرطبً:12ٖ/ٕٔ، ومفاتٌح الؽٌب:ٕٕٓ/ٕانظر: التفسٌر الوسٌط للواحدي: (2)
 .12ٖ/ٕٔ، و مفاتٌح الؽٌب:ٕٕٓ/ٕانظر:التفسٌر الوسٌط للواحدي: (1)
 .12ٖ/ٕٔانظر: مفاتٌح الؽٌب: (5)
 .ٕٕٕ/ٙ، وتفسٌر المرطبً:12ٖ/ٕٔ، و مفاتٌح الؽٌب:ٕٕٓ/ٕانظر:التفسٌر الوسٌط للواحدي: (ٓٔ)
 ،  ولم اجده فً معانً المرآن.2ٓٙ/ٕانظر:تفسٌر النٌسابوري: (ٔٔ)
 .12ٖ/ٕٔ، ونمله الرازي فً مفاتٌح الؽٌب:ٕٕٓ/ٕالتفسٌر الوسٌط: (ٕٔ)
ٌَْؾ أَْضَوى". من 1ٕٗ/ٓٔ، وتفسٌر الطبري:5ٙٔ/  ٔ، ومجاز المرآن ألبً عبٌدة  ٙٔدٌوانه : (ٖٔ) ، وفٌهما" فََك
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ولوله: وببلل حزبً،  ٌعنً بموله: أضوى، أستْضعَُؾ وأضام من الشًء  الضاوي،
 .(ٔ)ٌعنً: ناصري

والمإمنون حزب هللا، فبل جرم ؼلبوا الٌهود بالسبً والمتل واإلجبلء  لال المرطبً:"
  .وضرب الجزٌة

وأصله من الناببة من لولهم: حزبه كذا أي نابه، فكؤن  ،الصنؾ من الناس :والحزب
 وحزب الرجل أصحابه. ، المحتزبٌن مجتمعون كاجتماع أهل الناببة علٌها

 .ولد حزبت المرآن ،(ٕ)«حزبه من اللٌلمن فاته »الورد، ومنه الحدٌث  :والحزب
واألحزاب: الطوابؾ التً تجتمع على محاربة  ،وتحزبوا اجتمعوا ،الطابفة :والحزب

 .(ٖ)"أصابه :أي ،وحزبه أمر ،األنبٌاء
 الفوابد:

 .والٌة هللا ورسوله والمإمنٌن الصادلٌن توجب لصاحبها النصر والؽلبة على أعدابهأن -ٔ
ثمره المواالة هلل ورسوله والمإمنٌن، فإن من ٌوالى هللا ٌكون من حزب هللا، بٌان لما تومنها:  -ٕ

ومن كان فى حزب هللا فهو من الفابزٌن، ألنه فى ضمان هللا، وفى جنده الذٌن ال ٌؽلب أبدا .. 
  [.ٕٔ]المجادلة: {كتب هللا ألؼلبن أنا ورسلً إن هللا لوي عزٌز}
بالنص، بناء على ما روي من  -رضً هللا عنه-علً باآلٌة على ثبوت إمامةاستدل الشٌعة -ٖ

فً تفسٌر اآلٌة نزول اآلٌة فٌه، وجعلوا الولً فٌها بمعنى المتصرؾ فً أمور األمة، ولد بٌنا 
ضعؾ كون المإمنٌن فً اآلٌة ٌراد به شخص واحد. وعلمنا من السٌاق أن الوالٌة هاهنا السابمة 

  .إذ ال مناسبة له فً هذا السٌاقوالٌة النصر، ال والٌة التصرؾ والحكم ; 
، وهذه المجادالت ضارة ؼٌر نافعة، فهً التً (ٗ)ولد رد علٌهم الرازي، وؼٌره بوجوه

فرلت األمة وأضعفتها، فبل نخوض فٌها، ولو كان فً المرآن نص على اإلمامة لما اختلؾ 

 .(ٔ) الصحابة فٌها ; أو الحتج به بعضهم على بعض، ولم ٌنمل ذلن
                                                                                                                                                                               

 .بردةأرجوزة ٌمدح بها ببلل ابن أبً 
 .1ٕٗ/ٓٔتفسٌر الطبري:انظر:  (ٔ)
، إسناده صحٌح، رجاله ثمات رجال الشٌخٌن ؼٌر عتاب بن زٌاد، فمد روى ٖٗٗ-ٖٖٗ/ٔ(:صٕٕٓالمسند) (ٕ)

 ( .2ٕٗٔله ابن ماجه وهو ثمة. وهو فً " الزهد " البن المبارن )
( ، 1ٔ٘( ، والترمذي )ٖٖٗٔ( ، وابن ماجه )ٖٖٔٔ( ، وأبو داود )2ٗ2( ، ومسلم )22ٗٔوأخرجه الدارمً )

( 51٘، والبؽوي )1٘ٗو 1ٗٗ/  ٕ( ، والبٌهمً ٖٕٗٙ، وابن حبان )2ٕٔ/  ٕ، وأبو عوانة 5ٕ٘/  ٖوالنسابً 
 من طرق عن ٌونس بن ٌزٌد، بهذا االسناد.

 من طرٌك عمٌل بن خالد، عن الزهري، به. 2ٕٔ/  ٕوأخرجه أبو عوانة 
لرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عبد الرحمن بن عبد عن عبد ا ٕٓٙ - 5ٕ٘/  ٖوأخرجه النسابً 

 الماري، به. بإسماط السابب بن ٌزٌد وعبٌد هللا.
عن داود بن الحصٌن، عن األعرج، عن عبد  ٕٓٓ/  ٔوأخرجه مولوفا على عمر: مالن فً " الموطؤ " 

مس، إلى صبلة الظهر، الرحمن بن عبد الماري، عن عمر لال: من فاته حزبه من اللٌل، فمرأه حٌن تزول الش
 فانه لم ٌفته، أو كؤنه أدركه.

 .1٘ٗو 1ٗٗ/  ٕ، والبٌهمً ٕٓٙ/  ٖومن طرٌك مالن أخرجه النسابً 
: " هذا وهم من داود، ألن المحفوظ من حدٌث ابن شهاب، - 5/  ٕفٌما نمله عنه الزرلانً  -لال ابن عبد البر 

عبد الرحمن بن عبد الماري، عن عمر: من نام عن حزبه فمرأه عن السابب بن ٌزٌد وعبٌد هللا بن عبد هللا، عن 
ما بٌن صبلة الفجر وصبلة الظهر، كتب له كؤنما لرأه من اللٌل، ومن أصحاب ابن شهاب من رفعه عنه بسنده 

لى عن عمر، عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص، وهذا عند العلماء أولى بالصواب من رواٌة داود حٌن جعله من زوال الشمس إ
صبلة الظهر، ألن ذلن ولت ضٌك لد ال ٌسع الحزب، ورب رجل حزبه نصؾ المرآن، أو ثلثه، أو ربعه، 

 ونحوه، ألن ابن شهاب أتمن حفظا، وأثبت نمبل ".
 .ٖٔ/ ٕأي: ورده الذي اعتاده من لراءة أو صبلة، الزرلانً « من فاته حزبه .. »
 .ٖٕٕ/ٙتفسٌر المرطبً: (ٖ)
 . 1ٖٙ/ٕٔب:انظر: مفاتٌح الؽٌ (ٗ)

لال الرازي:" وأما استداللهم بؤن اآلٌة مختصة بمن أدى الزكاة فً الركوع حال كونه فً الركوع، وذلن هو 
 علً بن أبً طالب فنمول: هذا أٌضا ضعٌؾ من وجوه: 
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 المرآن

تَاَب ِمْن لَْبِلكُْم }ٌَا أٌََُّها ال ِذٌَن آَمنُوا اَل تَت ِخذُوا ال ِذٌَن ات َخذُوا ِدٌنَكُْم هُُزًوا َولَِعبًا ِمَن ال ِذٌَن أُوتُوا اْلكِ 
َ إِْن كُْنتُْم ُمْإِمنٌَِن )  [4٘({ ]المائدة: 4َ٘واْلكُف اَر أَْوِلٌَاَء َوات مُوا ّللا 

 التفسٌر:
الذٌن صدهلوا هللا ورسوله وعملوا بشرعه، ال تتخذوا الذٌن ٌستهزبون وٌتبلعبون بدٌنكم ٌا أٌها 

 من أهل الكتاب والكفاَر أولٌاَء، وخافوا هللا إن كنتم مإمنٌن به وبشرعه.
 سبب النزول:

كان رفاعة بن زٌد بن التابوت وسوٌد بن الحارث لد أظهرا اإلسبلم ثم  لال ابن عباس:"
ٌَا أٌََُّها الهِذٌَن آَمنُوا اَل تَتهِخذُوا الهِذٌَن جال من المسلمٌن ٌوادُّونهما، فؤنزل هللا فٌهما:نافما، وكان ر {

ٌَاءَ  ُ أَْعلَُم :إلى لوله {،اتهَخذُوا ِدٌنَكُْم هُُزًوا َولَِعبًا ِمَن الهِذٌَن أُوتُوا اْلِكتَاَب ِمْن لَْبِلكُْم َواْلكُفهاَر أَْوِل }َوَّللاه
 .(ٖ)"(ٕ)َكانُوا ٌَْكتُُموَن{بَِما 

ٌا أٌها الذٌن صدهلوا هللا ورسوله  ، أي:"[2٘}ٌَا أٌََُّها الهِذٌَن آَمنُوا{ ]المابدة: لوله تعالى:
 .(ٗ)"وعملوا بشرعه

 .(٘)"ٌا أٌها الذٌن صدلوا هللا ورسوله لال الطبري:أي:"
 .(ٙ)"المنافمٌن الذٌن ألروا باللسان ولٌس اإلٌمان فً للوبهم :ٌعنً لال مماتل:"

{، إال كان على ٌَا أٌََُّها الهِذٌَن آَمنُوالال ابن عباس:" ما أنزل هللا آٌة فً المرآن، ٌمول فٌها: }
 .(2)شرٌفها وأمٌرها"

                                                                                                                                                                               

الواجبة  [ فلو أنه أدى الزكاةٖٗأن الزكاة اسم للواجب ال للمندوب بدلٌل لوله تعالى وآتوا الزكاة ]البمرة:  -األول:
فً حال كونه فً الركوع لكان لد أخر أداء الزكاة الواجب عن أول أولات الوجوب، وذلن عند أكثر العلماء 
معصٌة، وأنه ال ٌجوز إسناده إلى علً علٌه السبلم، وحمل الزكاة على الصدلة النافلة خبلؾ األصل لما بٌنا أن 

 فهو واجب. لوله وآتوا الزكاة ظاهره ٌدل على أن كل ما كان زكاة
وهو أن البلبك بعلً علٌه السبلم أن ٌكون مستؽرق الملب بذكر هللا حال ما ٌكون فً الصبلة، والظاهر  -الثانً:

أن من كان كذلن فإنه ال ٌتفرغ الستماع كبلم الؽٌر ولفهمه، ولهذا لال تعالى: }الذٌن ٌذكرون هللا لٌاما ولعودا 
[، ومن كان للبه مستؽرلا فً الفكر 5ٔٔاألرض{ ]آل عمران: وعلى جنوبهم وٌتفكرون فً خلك السماوات و

 كٌؾ ٌتفرغ الستماع كبلم الؽٌر. 
الثالث: أن دفع الخاتم فً الصبلة للفمٌر عمل كثٌر، والبلبك بحال علً علٌه السبلم أن ال ٌفعل ذلن. الرابع: أن 

لذلن فإنهم ٌمولون: إنه لما أعطى ثبلثة المشهور أنه علٌه السبلم كان فمٌرا ولم ٌكن له مال تجب الزكاة فٌه، و
[ وذلن ال ٌمكن إال إذا كان فمٌرا، فؤما من كان له مال تجب فٌه ٔألراص نزل فٌه سورة }هل أتى{ ]اإلنسان: 

الزكاة ٌمتنع أن ٌستحك المدح العظٌم المذكور فً تلن السورة على إعطاء ثبلثة ألراص، وإذا لم ٌكن له مال 
 ع حمل لوله وٌإتون الزكاة وهم راكعون علٌه.تجب فٌه الزكاة امتن

هب أن المراد بهذه اآلٌة هو علً بن أبً طالب لكنه ال ٌتم االستدالل باآلٌة إال إذا تم أن المراد  -الوجه الخامس:
 بالولً هو المتصرؾ ال الناصر والمحب، ولد سبك الكبلم فٌه".انتهى

 .ٖٙٙ/ٙانظر: تفسٌر المنار: (ٔ)
 .[ٔٙدة : ]سورة الماب(ٕ)
ومن طرٌمه الطبري فً "جامع -( 2ٓٔ/ ٖأخرجه ابن إسحاق فً "المؽازي"; كما فً "الدر المنثور" )(ٖ)

، وذكره الواحدي ٖٙٔٔ/ ٗ(:صٙ٘٘ٙ،  وابن أبً حاتم فً "التفسٌر" )ٖٓٗ-5ٕٗ/ٓٔ(:صٕٕٙٔٔالبٌان" )
 .ٕٓٓفً أسباب النزول:

 أبً دمحم.وهذا إسناد ضعٌؾ; لجهالة شٌخ ابن إسحاق دمحم بن 
 ( وزاد نسبته البن المنذر وأبً الشٌخ.2ٓٔ/ ٖوالحدٌث ذكره السٌوطً فً "الدر المنثور" )

ولال محمك أسباب النزول للواحدي:أخرجه" ابن إسحاق بسنده عن ابن عباس رضً هللا عنهما به. وإسناده 
 [ٕٓٓحسن.]انظر: أسباب النزول:

 .2ٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .1ٕٗ/ٓٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .12ٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٙ)
 5ٕٓ/ٖ(:صٕ٘ٓ٘، و)5ٙٔ/ٔ(:صٖ٘ٓٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)2)
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التوراة: ٌا أٌها {، فإنه فً ٌَا أٌََُّها الهِذٌَن آَمنُواخٌثمة: "ما تمرأون فً المرآن: }لال  
 .(ٔ)المساكٌن"
تصدٌر الحكم بالنداء دلٌل على االهتمام به; ألن النداء ٌوجب  لال ابن عثٌمٌن:" إن 

انتباه المناَدى; ثم النداء بوصؾ اإلٌمان دلٌل على أن تنفٌذ هذا الحكم من ممتضٌات اإلٌمان; 
 .(ٕ)وعلى أن فواته نمص فً اإلٌمان"

ٌَا أٌََُّها الهِذٌَن آَمنُوا{ فؤرعها "لال ابن مسعود رضً هللا عنه:   إذا سمعت هللا ٌمول: }
 .(ٕ)سمعن] ٌعنً استمع لها[; فإنه خٌر ٌؤمر به، أو شر ٌنهى عنه"

اْلِكتَاَب ِمْن لَْبِلكُْم }اَل تَتهِخذُوا الهِذٌَن اتهَخذُوا ِدٌنَكُْم ُهُزًوا َولَِعًبا ِمَن الهِذٌَن أُوتُوا لوله تعالى:
ال تتخذوا الذٌن ٌستهزبون وٌتبلعبون بدٌنكم من أهل  ، أي:"[2َ٘واْلكُفهاَر أَْوِلٌَاَء{ ]المابدة: 

 .(ٖ)"الكتاب والكفاَر أولٌاءَ 
 .(ٗ)"نهاهم وتمدم إلٌهم لال السدي:"

ال تتخذوا الذٌن اتخذوا دٌنكم هُزًوا ولعبًا من الذٌن أوتوا الكتاب من  لال الطبري:أي:"
جاءتهم الرسل واألنبٌاء، وأنزلت علٌهم الكتب من لبل  لبلكم ، ٌعنً الٌهود والنصارى الذٌن

أو بَْعث نبٌنا ملسو هيلع هللا ىلص، ومن لبل نزول كتابنا  أولٌاء، ٌمول: ال تتخذوهم، أٌها المإمنون، أنصاًرا 
 .(٘)"فإنهم ال ٌؤلونكم َخَباال وإن أظهروا لكم موّدة وصدالة ،إخوانًا أو ُحلفاء

ٌعنى أن اتخاذهم دٌنكم هزوا ولعبا ال ٌصح أن ٌمابل باتخاذكم إٌاهم  لال الزمخشري:"
وإن  -وفصل المستهزبٌن بؤهل الكتاب والكفار ،أولٌاء، بل ٌمابل ذلن بالبؽضاء والشنآن والمنابذة

والدلٌل علٌه لراءة عبد هللا:  ،إطبللا للكفار على المشركٌن خاصة -كان اهل الكتاب من الكفار
 .(ٙ)"«ومن الذٌن أشركوا»

عنً: الذٌن آمنوا بلسانهم، ولم ٌإمنوا بملوبهم. وٌمال: أراد به ٌ لال السمرلندي:"

 .(2)"ى عن والٌة الكفارالمخلصٌن نهاهم هللا تعال
بٌان للمستهزبٌن والتعرض لعنوان إٌتاء الكتاب لبٌان كمال شناعتهم  لال أبو السعود:"

وؼاٌة ضبللتهم لما أن إٌتاء الكتاب وازع لهم عن االستهزاء بالدلٌن المإسس على الكتاب 
لموصول وهو عطؾ على ا المصدق لكتابهم }والكفار{ أي المشركٌن خصوا به لتضاعؾ كفرهم

األول ففٌه إشعار بؤنهم لٌسوا بمستهزبٌن كما ٌنبىء عنه تخصٌص الخطاب بؤهل الكتاب فً 
 .(1)"اآلٌة {،أهل الكتاب هل تنممون منا ٌا:}لوله تعالى

أن هللا حذر المإمنٌن أال ٌتخذوا الٌهود والنصارى أولٌاء، ووصفهم تعالى  لال مكً:"
و ، بؤنهم اتخذوا اإلسبلم هزواً ولعباً، وهم لد أوتوا الكتاب من لبلنا، ٌعنً التوراة واإلنجٌل

 .(5)"]حذرهم[ أال ٌتخذوا الكفار أولٌاء، وهم مشركو لرٌش
ن الحك أي عن االستعانة نهاهم عن مواالة المتهكمٌن بدٌ لال الراؼب:"

 .(ٓٔ)"بالمشركٌن
معنى اتخاذهم الدٌن هزو ولعبا: تبلعبهم بالدٌن وإظهارهم ذلن باللسان  لال الواحدي:"

 .(ٔ)"واستبطانهم الكفر
                                                             

 .5ٕٓ/ٖ(:صٕٙٓ٘أخرجه ابن أبً حاتم) (ٔ)
 .  2ٖٖ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٕ)

 5ٕٓ/ٖ(:ص2ٕٓ٘، و)5ٙٔ/ٔ(:ص 2ٖٓٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .2ٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٖٙٔٔ/ٗ(:ص٘٘٘ٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .5ٕٗ-1ٕٗ/ٓٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .ٓ٘ٙ/ٔالكشاؾ: (ٙ)
 .ٔٓٗ/ٔبحر العلوم: (2)
 .ٖ٘/ٖتفسٌر ابً السعود: (1)
 .211ٔ/ٕالهداٌة إلى بلوغ النهاٌة: (5)
 .1ٖٗ/ٗتفسٌر الراؼب األصفهانً: (ٓٔ)
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 .(ٕ)"بإظهار ذلن بؤلسنتهم لوال وهم مستبطنون الكفر لال البؽوي:"
والنصارى أولٌاء، فوسمهم  نهى هللا تعالى المإمنٌن عن اتخاذ الٌهود لال ابن عطٌة:"

بوسم ٌحمل النفوس على تجنبهم، وذلن اتخاذهم دٌن المإمنٌن هزوا ولعبا والهزء السخرٌة 
 .(ٖ)"واالزدراء

 .(ٗ)"فٌه نهً عن االستنصار بالمشركٌن; ألن األولٌاء هم األنصار لال الجصاص:"
وهذا تنفٌر من مواالة أعداء اإلسبلم وأهله، من الكتابٌٌن والمشركٌن،  لال ابن كثٌر:"

الذٌن ٌتخذون أفضل ما ٌعمله العاملون، وهً شرابع اإلسبلم المطهرة المحكمة المشتملة على 
كل خٌر دنٌوي و أخروي، ٌتخذونها } ُهُزًوا َولَِعبًا { ٌستهزبون بها، }َولَِعبًا{ ٌعتمدون أنها نوع 

 : (٘)فً نظرهم الفاسد، وفكرهم البارد كما لال المابل من اللعب 
 (ٙ)"وآفَتُهُ ِمن اْلفَهم السهِمٌمِ                        َوَكْم ِمْن َعابٍب لَوال َصِحًٌحا

هذا النهً عن مواالة المتخذٌن الدٌن هزإا ولعبا ٌعم كل من حصل منه  لال الشوكانً:"
من الذٌن }ذلن من المشركٌن وأهل الكتاب وأهل البدع المنتمٌن إلى اإلسبلم، والبٌان بموله: 

إلى آخره ال ٌنافً دخول ؼٌرهم تحت النهً إذا وجدت فٌه العلة المذكورة التً  {،أوتوا الكتاب
 .(2)"هًهً الباعثة على الن

ٌنهى عباده المإمنٌن عن اتخاذ أهل الكتاب من الٌهود والنصارى ومن سابر  لال السعدي:"
الكفار أولٌاء ٌحبونهم وٌتولونهم، وٌبدون لهم  أسرار المإمنٌن، وٌعاونونهم على بعض أمورهم 

هم أن ما معهم من اإلٌمان ٌوجب علٌهم ترن مواالتهم، وٌحثو، التً تضر اإلسبلم والمسلمٌن
 .(1)"على معاداتهم

ولرأ أبو عمرو ، }والكفار{ نصبا :لرأ ابن كثٌر ونافع وعاصم وابن عامر وحمزة
 .(5)}الكفار{ نصبا :وروى حسٌن الجعفى عن أبً عمرو، خفضا« والكفار»والكسابى:

إنهما لراءتان متفمتا المعنى، صحٌحتا المخرج، لد لرأ بكل واحدة منهما  لال الطبري:"
 .(ٓٔ)"علماء من المرأة، فبؤي ذلن لرأ المارئ فمد أصاب

 .(ٔٔ)«ِمَن الهِذٌَن أُوتُوا اْلِكتَاَب ِمْن لَْبِلكُْم َوِمَن الهِذٌَن أَْشَركُوا»ولرأ ابن مسعود: 
بسكون الزاي والهمز وٌولؾ علٌه هزا « هزإا»وبضم الزاي والهمز، « هزإا»وٌمرأ 

بزاي مفتوحة « هزا»بضم الزاي وتنوٌن الواو، و « هزوا»بتشدٌد الزاي المفتوحة، و 
 .(ٕٔ)منونة

َ إِْن كُْنتُْم ُمْإِمِنٌَن{ ]المابدة: لوله تعالى: وخافوا هللا إن كنتم مإمنٌن  ، أي:"[2٘}َواتهمُوا َّللاه
 .(ٖٔ)"به وبشرعه

كفار العرب حٌن، لال  :ٌعنً ،إن كنتم مصدلٌن فبل تتخذوهم أولٌاء :ٌعنً ل:"لال ممات
عبد هللا بن أبً، وعبد هللا بن نتٌل وأبو لبابة وؼٌرهم من الٌهود: لبن أخرجتم لنخرجن معكم، 

 .(ٔ)"حٌن كتبوا إلٌهم

                                                                                                                                                                               
 .ٕٕٓ/ٕالتفسٌر الوسٌط: (ٔ)
 .2ٖ/ٖتفسٌر البوؼً: (ٕ)
 .5ٕٓ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٖ)
 .5٘٘/ٕأحكام المرىن: (ٗ)
 .ٕٓٔ/ ٗالبٌت للمتنبً. وهو فً دٌوانه بشرح العكبري: (٘)
 .ٓٗٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .ٕٙ/ٕفتح المدٌر: (2)
 .ٖٕٙتفسٌر السعدي: (1)
 .ٕ٘ٗانظر: السبعة فً المراءات: (5)
 .ٖٔٗ/ٓٔتفسٌرالطبري: (ٓٔ)
 .ٖٓٗ/ٓٔ(:ص2ٕٕٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .5ٕٓ/ٕانظر: المحرر الوجٌز: (ٕٔ)
 .2ٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٖٔ)
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من الذٌن الذٌن اتخذوا دٌنكم هزًوا ولعبًا  وخافوا هللا، أٌها المإمنون لال الطبري:أي:"
أوتوا الكتاب ومن الكفار، أن تتخذوهم أولٌاء ونصراء، وارهبوا عموبته فً فعل ذلن إن فعلتموه 

لونه على وعٌده على معصٌته  .(ٕ)"بعد تمدُّمه إلٌكم بالنهً عنه، إن كنتم تإمنون باهلل وتصّدِ
إن كنتم مإمنٌن حما ألن  ،واتموا هللا فً مواالة الكفار وؼٌرهالال الزمخشري:أي:"

 .(ٖ)"اإلٌمان حما ٌؤبى مواالة أعداء الدٌن اتخذوها الضمٌر للصبلة أو للمناداة
حك  :أي {،إن كنتم مإمنٌن}أمر تعالى بتمواه ونبه النفوس بموله: ثم  لال ابن عطٌة:"

 .(ٗ)"مإمنٌن
ٌمان حما ٌمتضً واتموا هللا بترن المناهً. إن كنتم مإمنٌن ألن اإل لال البٌضاوي:أي:"

 .(٘)"ذلن. ولٌل إن كنتم مإمنٌن بوعده ووعٌده
بترن مواالتهم أو بترن المناهً على اإلطبلق  }واتموا هللا{ فً ذلن لال ابو السعود:"

حما فإن لضٌة اإلٌمان توجب :أي ،فٌدخل فٌه ترن مواالتهم دخوال أولٌا }إن كنتم مإمنٌن{
 .(ٙ)"االتماء ال محالة

لما نهً المإمنون عن اتخاذهم أولٌاء، أمرهم بتموى هللا، فإنها هً  لال أبو حٌان:"
الحاملة على امتثال األوامر واجتناب النواهً. أي: اتموا هللا فً مواالة الكفار، ثم نبه على 

 .(2)"الوصؾ الحامل على التموى وهو اإلٌمان أي: من كان مإمنا حما ٌؤبى مواالة أعداء الدٌن
التزامهم لتموى هللا التً هً امتثال أوامره واجتناب زواجره مما  "أن لال السعدي:أي:كذلن
 .(1)"تدعوهم إلى معاداتهم

 الفوابد:
ٌنفر هللا تعالى ، إذ حرمة اتخاذ الٌهود والنصارى والمشركٌن أولٌاء ال سٌما أهل الظلم منهم -ٔ

الذٌن ٌتخذون شرابع المإمنٌن من مواالة أعداء اإلسبلم، من أهل الكتاب ومن المشركٌن، 

اإلسبلم المطهرة، هزوا ٌستهزبون بها، وٌعدونها نوعا من اللعب، وٌتمنون زوال اإلسبلم 
وأهله، وٌؤمر هللا المإمنٌن بتمواه، وبؤال ٌتخذوا هإالء األعداء أولٌاء إن كانوا مإمنٌن بشرع هللا 

 .(5)حما وصدلا
ن العبادة، وٌتخذونها هزوا ولعبا وهإالء األعداء ٌسخرون من األذان، ومن الصبلة، وم

وسخرٌة، ألنهم لوم ال ٌعملون معنى العبادة، وال معنى شرع هللا، والصبلة أكرم شًء وأفضله 
 لمن ٌعمل وٌعلم

 .سوء أخبلق الٌهود وفساد عمولهم-ٕ
 .مواالتهم تنافً اإلٌمان، ألن مباعدة الكفار والمفسدٌن والؽلظة علٌهم -ٖ
ولد اختلؾ المفسرون فً معنى اتخاذ الكفار دٌنهم لهًوا  :للسعٌدي جاء فً شرح المسابل -ٗ

 :(ٓٔ)ولعبًا على ألوال منها
أوالً: أنهم اتخذوا دٌنهم الذي كلفوه ودعوا إلٌه وهو اإلسبلم لعبًا ولهًوا حٌث سخروا به 

به، فإذا واستهزإوا به، إذًا المراد بكونهم جعلوا دٌنهم لهًوا ولعبًا سخروا باإلسبلم واستهزإوا 
دعاهم الداعً إلى اإلسبلم سخروا به وهزءوا به، وهذا موجود فً كل زمان ومكان، وهذا 

                                                                                                                                                                               
 .12ٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٔ)
 .ٕٖٗ/ٓٔتفسٌرالطبري: (ٕ)
 .ٓ٘ٙ/ٔالكشاؾ: (ٖ)
 .5ٕٓ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٗ)
 .ٖٖٔ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (٘)
 .ٖ٘/ٖتفسٌر ابً السعود: (ٙ)
 .ٖٖٓ/ٗبحر المحٌط: (2)
 .ٖٕٙتفسٌر السعدي: (1)
 .،بترلٌم الشاملة آلٌا2ٕ2انظر: أٌسر التفاسٌر ألسعد حومد :ص: (5)
 .ٖٕ-ٕٔ/ٙانظر: شرح مسابل الجاهلٌة للحازمً: (ٓٔ)
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َن الهذِ  ٌَن أُوتُواْ اْلِكتَاَب كموله تعالى: }ٌَا أٌََُّها الهِذٌَن آَمنُواْ الَ تَتهِخذُواْ الهِذٌَن اتهَخذُواْ ِدٌنَكُْم هُُزواً َولَِعباً ّمِ
بَلةِ اتهَخذُوَها ُهُزواً َولَ ِمن لَْبِلكُْم َوالْ  ٌْتُْم إِلَى الصه ْإِمِنٌَن * َوإِذَا نَاَد ِعباً كُفهاَر أَْوِلٌَاء َواتهمُواْ هللَا إِن كُنتُم مُّ

 [.1٘، 2٘ذَِلَن بِؤَنهُهْم لَْوٌم اله ٌَْعِملُوَن{ ]المابدة: 
دٌنًا لهم وتركوا دٌن الحك وهو  ثانًٌا: أنهم اتخذوا ما هو لهٌو ولعٌب من عبادة األصنام وؼٌرها

 اإلسبلم.
واألول ألرب من هذا لكنه هذا ؼٌر مستبعد، بمعنى أن اتخاذ الدٌن لهًوا ولعبًا أن ٌعبد 
األصنام، ولذلن لد ٌتخذوا الصنم من تمر وعجٌن ثم إذا جاع أكله، هذا لَِعب كٌؾ أنت تعبده من 

ٌكشؾ لن الضر وٌجلب لن النفع وٌدفع دون هللا عز وجل وتستؽٌث به وتستفتح به األمور و
 عنن الضر ثم بعد ذلن تؤكله؟ هذا لعب ولهو.

ثالثًا: أن الكفار كانوا ٌحكمون فً دٌن هللا بمجرد التشهً والتمنً وما تزٌنه لهم شٌاطٌنهم 
ونفوسهم من تحلٌل حرام، أو تحرٌم حبلل، أو تعبد بما لم ٌشرعه هللا، وهذا له أمثلة كثٌرة 

 الشرح هنان. وذكرها فً
ٌعنً: ٌجعل الدٌن وسٌلة إلى ، رابعًا: وهو أن المراد به اإلشارة إلى من ٌتوصل بدٌنه إلى دنٌاه

تحصٌل الدنٌا، وهذا اختبلؾ تنوع ال تضاد وتشترن فً أمر واحد وهو: عدم االهتمام بؤمر 
الى: }َوَما لََدُرواْ هللَا الدٌن، كلها ألوال للمفسرٌن وكلها داخلة فٌما ذكروا، ومن أمثلة ذلن لوله تع

ٍء لُْل َمْن أَنَزَل اْلِكتَاَب الهِذي َجاء بِِه ُموَسى ًْ ن َش نُوراً  َحكه لَْدِرِه إِْذ لَالُواْ َما أَنَزَل هللاُ َعلَى بََشٍر ّمِ
ا لَْم تَْعلَُمواْ أَنتُْم َوالَ آبَاُإكُْم لُِل هللاُ  َوهًُدى لِّلنهاِس تَْجعَلُونَهُ لََراِطٌَس تُْبُدونََها َوتُْخفُوَن َكثٌِراً َوعُلِّْمتُم مه

ٍء{ هذا لعب، 5ٔثُمه ذَْرهُْم فًِ َخْوِضِهْم ٌَْلعَبُوَن{ ]األنعام:  ًْ ن َش [. }لَالُواْ َما أَنَزَل هللاُ َعلَى بََشٍر ّمِ
تعالى رسولهم لد أنزل علٌه الكتاب من هللا عز وجل ثم ٌنفون ذلن، هذا ٌعتبر من اللعب، ولال 

[. ٌعنً: تإمنون بما اشتهته 1٘فً الٌهود: }أَفَتُْإِمنُوَن ِببَْعِض اْلِكتَاِب َوتَْكفُُروَن ِببَْعٍض{ ]البمرة: 

َن الهِذٌَن َهاُدواْ  األنفس وأما ما لم تمدروا علٌه أو تشتهٌه األنفس فحٌنبٍذ ٌكفر به، ولال تعالى: }ّمِ
َواِضِعهِ  فُوَن اْلَكِلَم َعن مه [. تحرٌؾ الكلم ٌعتبر من اتخاذ الدٌن لهًوا ولعبًا، ولال ٙٗ{ ]النساء: ٌَُحّرِ

[. 2ٔ تعالى: }ٌَا أَْهَل اْلِكتَاِب ِلَم تَْلبِسُوَن اْلَحكه بِاْلَباِطِل َوتَْكتُُموَن اْلَحكه َوأَنتُْم تَْعلَُموَن{ ]آل عمران:
ولعبًا، ولال تعالى: }اتهَخذُواْ أَْحَباَرهُْم لبس الحك بالباطل وكتمان الحك ٌعتبر من اتخاذ الدٌن لهًوا 

ن ُدوِن هللاِ{ ]التوبة:  [. ٌحلون ما حرم هللا وٌحرمون ما أحل هللا، ولال فً َٖٔوُرْهَبانَُهْم أَْرَباباً ّمِ
[ المسٌُح 2ٖبدة: النصارى أنهم لالوا: }إِنه هللاَ هَُو اْلَمِسٌُح اْبُن َمْرٌََم{، }ِإنه هللاَ ثَاِلُث ثبََلثٍَة{ ]الما

ابن هللا أو المسٌَح ابن هللا، نمول: هذا كله ٌعتبر من اتخاذ الدٌن لهًوا ولعبًا، ألنه تبدٌل وتحرٌؾ 
ٌِْهْم{  عما أنزله هللا عز وجل، وكذلن االبتداع وعده دًٌنا }َوَرْهبَاِنٌهةً اْبتََدعُوَها َما َكتَْبنَاَها َعلَ

ْحَدٍث إِاله اْستََمعُوهُ َوهُْم [، كذلن مشركو لرٌش لا2ٕ]الحدٌد:  بِِّهم مُّ ن ره ن ِذْكٍر مه لوا: }َما ٌَؤْتٌِِهم ّمِ
[. إذًا اللعب كذلن من شؤن لرٌش، ولال جل وعبل: }َبْل هُْم فًِ َشّنٍ ٌَْلعَبُوَن{ ٌَْٕلعَبُوَن{ ]األنبٌاء: 

ٌَا{. إذًا كل [. ولال مهدًدا لهم: }َوذَِر الهِذٌَن اتهَخذُواْ ِدٌنَهُ 5]الدخان:  ْن تُْهُم اْلَحٌَاةُ الدُّ ْم َلِعباً َولَْهواً َوَؼره
من أعرض عن الدٌن وتلبس بؽٌره فهو ممن اتخذ دٌنه لهًوا ولعًبا، }َوَذِر الهِذٌَن اتهَخذُواْ ِدٌنَُهْم{ 

ٌَاِت هللِا ُهُزواً{  هذا ٌعتبر وعٌد من هللا تعالى بمن اتخذ آٌاته ودٌنه هزًوا لال تعالى: }َوالَ تَتهِخذَُواْ  آ
. ولال علٌه الصبلة (ٔ)«أٌَُْلعَُب بكتاب هللا وأنا بٌن أظهركم: »-ملسو هيلع هللا ىلص  -[. ولال ٖٕٔ]البمرة: 
 .(ٕ)«ما بال ألوام ٌَْلعَبُون بحدود هللا»والسبلم: 

                                                             
إسناده منمطع ، ورجال إسناده ، ٕٗٔ/ٙ(:صٖٔٓٗ، وسنن النسابً)ٕٕ٘/٘(:صٗٙ٘٘السنن الكبرى) (ٔ)

. وحكم االلبانً:ضعٌؾ. ذلن الحافظ ابن حجر فً " التهذٌب "ثمات، ولكن مخرمة لم ٌسمع من أبٌه كما ذكر 
 (.5ٕٕٖالمشكاة )

(، ٕ٘ٗ(، والروٌانً فً "مسنده" )2ٖٔٔ، والبزار فً "مسنده" )ٓ٘ٙ/ٔ(:ص2ٕٔٓأخرجه ابن ماجة)(ٕ)
 .ٕٕٖ/ 2(، والبٌهمً ٕ٘ٙٗ، وابن حبان )5ٖ٘/ ٕوالطبري فً "تفسٌره" 

ٌه. فمٌل ثمة. ولٌل كثٌر الخطؤ. ولٌل منكر الحدٌث. وحكم االلبانً: إسناده حسن. مإمل بن إسماعٌل اختلؾ ف
 ضعٌؾ.
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إذًا امتثال ما أراده هللا عز وجل من البشر ٌُعتبر من أخذ الدٌن بموة }ٌَا ٌَْحٌَى ُخِذ اْلِكتَاَب 
ٍة{ ]مرٌم:  [، ولذلن لال المفسرون فً لوله تعالى: }َوالهِذٌَن ٌَُمسهكُوَن بِاْلِكتَاِب{ ]األعراؾ: ٕٔبِمُوه

ِسُكوَن، ألن الذي ٌؤتً بالدٌن على وجهه [. لال: }ٌَُمسهكُوَن{. بصٌؽة التفعٌل ولم ٌمل ٌُمْ 2ٓٔ
 {.أنهم اتخذوا دٌنهم لهًوا ولعًبا}ٌعتبر مستمسًكا أبلػ استمسان بالدٌن، إذًا 

إن المتتبع آلٌات المرآن الكرٌم والسنة النبوٌة ٌجد من اآلٌات واألحادٌث ما تدل داللة لطعٌة  -٘
على ؼش الكفار للمسلمٌن وعداوتهم لهم وخٌانتهم لمضاٌاهم، وتمنٌهم السوء للمسلمٌن ومسرتهم 

مر هللا بذلن، وعداوتهم هلل ورسوله، فمن واالهم وأعزهم ووالهم أمور المسلمٌن، فمد خالؾ ما أ
عز وجل بحمهم من وجوب الؽلظة والشدة علٌهم، ومن اعتمد فٌهم النصح واإلخبلص فمد كذب 

 .بما أخبر هللا به عنهم من خٌانة وؼش وإرادة السوء بالمسلمٌن
 مسؤلة على لولٌن:هذه اختلؾ العلماء فً فمد االستعانة بالكفار فً الحرب واما 

. (ٔ)ز االستعانة بالكفار فً الحرب وهو مذهب المالكٌةالمول األول: هو لول من لال بعدم جوا
ولد استدل المانعون بعدد من اآلٌات واألحادٌث هً كما  (ٕ)-رحمه هللا-وبه لال اإلمام أحمد 

 :(ٖ)ٌلً
ٌَتهِخِذ اْلُمْإِمنُوَن اْلَكافِِرٌَن أَْوِلٌَاَء ِمْن ُدوِن اْلُمْإِمنٌَِن َوَمْن ٌَ  - ٔ ٌَْس لول هللا تعالى: )اَل  ْفعَْل ذَِلَن فَلَ

ءٍ  ًْ ِ فًِ َش فمد  -رضً هللا عنه-. لٌل: إنها نزلت فً عبادة ابن الصامت [1ٕ]آل عمران: {ِمَن َّللاه
ٌوم األحزاب لال: له عبادة، ٌا نبً هللا إن معً  -ملسو هيلع هللا ىلص  -كان له حلفاء من الٌهود فلما خرج النبً 

خرجوا معً، فاستظهر بهم على العدو فؤنزل هللا هذه خمسمابة من الٌهود، ولد رأٌت أن ٌ
 .(ٗ)اآلٌة

َما َعنِتُّْم لول هللا تعالى: )ٌَا أٌََُّها الهِذٌَن آََمنُوا اَل تَتهِخذُوا بَِطانَةً ِمْن ُدونِكُْم اَل ٌَؤْلُونَكُْم َخبَااًل َودُّوا  - ٕ
{]آل ً ُصُدوُرهُْم أَْكبَُر لَْد بٌَهنها لَكُُم اآْلٌََاِت إِْن كُْنتُْم تَْعِملُونَ لَْد بََدِت اْلبَْؽَضاُء ِمْن أَْفَواِهِهْم َوَما تُْخفِ 

 . [1ٔٔعمران:
المرطبً عدم جواز االستعانة بالكفار حٌث ٌمول: إن هللا لد وضح لنا العلة فً  فمد رجح

لَْد بٌَهنها لَكُُم اآْلٌََاِت إِْن كُْنتُْم }ثم ختم اآلٌة بموله:  {اَل ٌَؤْلُونَكُْم َخبَاالً }النهً عن اتخاذهم بطانة بموله: 
 . (٘)فهل نكذب بٌان هللا فٌهم ونصدلهم فنمربهم ونتمرب إلٌهم؟ {تَْعِملُونَ 

وفً زاد المسٌر لال الماضً أبو ٌعلى: هذه اآلٌة دلٌل على أنه ال ٌجوز االستعانة 
 .(ٙ)بالكفار فً أمر من أمور المسلمٌن 

ٌَا أٌََُّها الهِذٌَن آََمنُوا اَل تَتهِخذُوا الهِذٌَن اتهَخذُوا ِدٌنَكُْم ُهُزًوا َولَِعبًا ِمَن الهِذٌَن أُوتُوا }لول هللا تعالى:  - ٖ
َ إِْن كُْنتُْم ُمْإِمنٌِنَ   .[2٘{]المابدة:اْلِكتَاَب ِمْن لَْبِلكُْم َواْلكُفهاَر أَْوِلٌَاَء َواتهمُوا َّللاه

هذه اآلٌة تضمنت مع مثٌبلتها المنع من التؤٌٌد واالنتصار "ابن خوٌز منداد: لال 
 .(2)"بالمشركٌن ونحو ذلن

إن الصحٌح من مذهب الشافعً هو منع االستعانة بالكفار فً "وٌمول المرطبً: 
 .(5). وهو ما ذهب إلٌه المرطبً أًٌضا(1)"المتال

                                                             
وانظر تفسٌر آٌات  - ٕٓٗص ٔانظر روابع البٌان تفسٌر آٌات األحكام من المرآن/ دمحم علً الصابونً ج(ٔ)

 .2ص ٕاألحكام/ دمحم علً الساٌس ج
 .ٕٕ٘، 5ٖانظر األحكام السلطانٌة/ للماضً أبً ٌعلى الحنبلً ص(ٕ)
 .1ٕٔ- 1ٖٔ/ ٕانظر: الواالة والمعاداة فً الشرٌعة اإلسبلمٌة، محماس الجلعود: (ٖ)
. وانظر 1٘ص ٗ. وانظر جامع البٌان للمرطبً جٙص ٕانظر تفسٌر آٌات األحكام/ دمحم علً الساٌس ج(ٗ)

المرآن . وانظر أحكام ٖٓٗص ٔروابع البٌان فً تفسٌر آٌات األحكام من المرآن/ دمحم علً الصابونً ج
 .2ٖ - ٖٙص ٕللجصاص ج

 .1ٓٔص ٗانظر تفسٌر المرطبً ج(٘)
 .2ٗٗص ٔانظر زاد المسٌر فً علم التفسٌر/ عبد الرحمن بن الجوزي ج(ٙ)
 .ٕٕٗ/ ٙانظر تفسٌر المرطبً :(2)
 .ٕٕٗ/ ٙانظر تفسٌر المرطبً :(1)
 انظر: المصدر نفسه والصحٌفة نفسها. (5)
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 .(ٔ)ن للكافرٌن على المإمنٌن سبٌبلولد ذكر أن الشافعً علل ذلن بؤنه طرٌك ألن ٌكو
 .(ٕ)وأجاب من ٌرى الجواز بؤن السبٌل هو الٌد وهً لئلمام الذي استعان بالكفار

أنها لالت: خرج  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ومن األحادٌث ما روى مسلم فً صحٌحه عن عابشة زوج النبً  - ٗ
لد كان ٌذكر منه جرأة ونجدة ففرح  بحّرة الوبر أدركه رجللبل بدر، فلما كان  -ملسو هيلع هللا ىلص  -رسول هللا 

: جبت ألتبعن، وأصٌب -ملسو هيلع هللا ىلص  -حٌن رأوه. فلما أدركه لال لرسول هللا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -أصحاب رسول هللا 
فلن أستعٌن  تإمن باهلل ورسوله؟ لال ال ... لال فارجع:» -ملسو هيلع هللا ىلص  -معن لال له رسول هللا 

لالت: ثم مضى حتى إذا كنا بالشجرة أدركه الرجل ... فمال له كما لال أول مرة. فمال « بمشرن
لال: ثم رجع فؤدركه «. فارجع فلن نستعٌن بمشرن»كما لال أول مرة. لال:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -له النبً 

 -ملسو هيلع هللا ىلص  -م. فمال له رسول هللا لال: نع« تإمن باهلل ورسوله؟»بالبٌداء. فمال كما لال أول مرة 
 .(ٖ)«فانطلك»

روى الوالدي أن خبٌب بن ٌساؾ، كان رجبلً شجاًعا وكان ٌؤبى اإلسبلم فلما خرج 
أن  -ملسو هيلع هللا ىلص  -إلى بدر، خرج هو ولٌس بن محرث، فعرضا على رسول هللا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -رسول هللا 

فمال خبٌب: لد علم لومً أنً عظٌم « ال ٌخرج معنا رجل لٌس على دٌننا»ٌخرجا معه، فمال 
 .(ٗ)«ال، ولكن أسلم ثم لاتل»الؽناء فً الحرب فؤلاتل معن للؽنٌمة لال: 

 -أتٌت رسول هللا  :"روى اإلمام أحمد عن خبٌب عن عبد الرحمن عن أبٌه عن جده لال - ٙ
من لومً ولم نسلم، فملنا إنا نستحً أن ٌشهد لومنا مشهًدا ال  وهو ٌرٌد ؼزًوا أنا ورجل -ملسو هيلع هللا ىلص 

لال « لال فبل نستعٌن بالمشركٌن على المشركٌن»للنا ال! « لال أو اسلمتما»نشهده معهم 
فؤسلمنا وشهدنا معه، فمتلت رجبلً وضربنً ضربة وتزوجت بابنته بعد ذلن، فكانت تمول: ال 

 .(٘)"ال عدمت رجبًل عجل أبان النارعدمت رجبلَ وشحن هذا الوشاح فؤلول: 
ز االستعانة بالكفار عند الحاجة إلى ذلن وهو لول جمهور الشافعٌة  المول الثانً: لول من جوه

 . (ٙ)والحنابلة واألحناؾ 
 ولد استدل أصحاب هذا المول بعدة أحادٌث هً كما ٌلً:

ٌوم أحد وهو مشرن فمتل ثبلثة من  - ملسو هيلع هللا ىلص -ما روي أن لزمان خرج مع أصحاب رسول هللا  - ٔ
إن هللا لٌؤزر هذا الدٌن بالرجل : »-ملسو هيلع هللا ىلص  -بنً عبد الدار حملة لواء المشركٌن حتى لال رسول هللا 

 .(2)« الفاجر
لد بعث أثناء توجهه إلى مكة عندما كان بذي  -ملسو هيلع هللا ىلص  -وفً صلح الحدٌبٌة كان الرسول  - ٕ

لٌفة عٌنًا له من لبٌلة خزاعة اسمه بشر بن أبً سفٌان لٌؤتٌه بخبر أهل مكة، وبشر بن أبً الح
سفٌان كان مشرًكا من لبٌلة خزاعة، وفً هذا تؤكٌد لجواز االستعانة بالمشركٌن، عند الطمؤنٌنة 

 .(1)إلٌهم 
ولد شارن فً معركة أحد مع المسلمٌن مخرٌك بن ثعلبة الٌهودي عمٌدة ودٌانة العربً نسبًا  - ٖ

وبٌن الٌهود، فدعا الٌهود إلى حمل  -ملسو هيلع هللا ىلص  -وعرلًا، وكان لتاله تنفٌذًا للمعاهدة المبرمة بٌن النبً 
فماتل حتى  -ملسو هيلع هللا ىلص  -برسول هللا السبلح مع المسلمٌن فمالوا الٌوم ٌوم السبت، فؤخذ سبلحه ولحك 

                                                             
 .ٗٗ/ 1انظر :نٌل األوطار للشوكانً :(ٔ)
 انظر: المصدر نفسه والصحٌفة نفسها. (ٕ)
 .2٘ص ٖوسنن أبً داود ج ٓ٘ٗٔ - 5ٗٗٔص ٖصحٌح مسلم ج(ٖ)
 ..ٖٗص1/ أمٌن دوٌدار. وانظر نٌل األوطار للشوكانً جٕٖ٘ص -ملسو هيلع هللا ىلص  -انظر: صور من حٌاة الرسول (ٗ)
 .ٕٓٔص ٕالصحابة ج. وانظر أسد الؽابة فً معرفة ٗ٘ٗص ٖمسند اإلمام أحمد ج(٘)
وانظر تفسٌر آٌات األحكام/ دمحم علً  ٕٓٗص ٔانظر روابع البٌان فً تفسٌر آٌات األحكام من المرآن ج(ٙ)

 ٕ، وانظر زاد المعاد/ البن لٌم الجوزٌة جٖٗص 1. وانظر نٌل األوطار للشوكانً ج2ص ٕالساٌس ج
 2وانظر الدرر السنٌة ج ٙٔالرافعً ص، وانظر كتاب اإلسبلم انطبلق ال جمود/ د/ مصطفى 5ٓٔص
 .2ٖٙص

 .1ٕٕ، وانظر ؼزوة أحد/ دمحم أحمد باشمٌل صٗٗص 1انظر نٌل األوطار للشوكانً ج(2)
 .ٕٕ٘انظر فمه السٌرة دمحم سعٌد رمضان البوطً ص(1)

 .٘ٗص1. وانظر نٌل األوطار للشوكانً جٖٕٔص ٕوانظر زاد المعاد البن المٌم الجوزي ج
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 -لتل، ولال إن أصبت فمالً لدمحم ٌصنع فٌه ما شاء وكان له سبعة بساتٌن ولد جعلها رسول هللا 
 .(ٔ)أولافًا بالمدٌنة  -ملسو هيلع هللا ىلص 
بصفوان بن أمٌة فً ٌوم لد استعان بٌهود بنً لٌنماع ولسم لهم، واستعان  -ملسو هيلع هللا ىلص  -إن النبً  - ٗ

 .(ٕ)حنٌن )لبل إسبلمه( فدل ذلن على الجواز 
ستصالحون الروم صلًحا وتؽزون »ٌمول:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -وعن ذي مخبر لال سمعت رسول هللا  - ٘

 .(ٖ)« أنتم وهم عدًوا من ورابكم
 .(ٗ)فً خٌبر فً حربه فؤسهم لهم  استعان بناس من الٌهود -ملسو هيلع هللا ىلص  -وعن الزهري أن النبً  - ٙ

ولد رد أصحاب هذا المول على أصحاب المول األول المابلٌن بعدم جواز االستعانة بالكفار 
 -بردود هً:

وعمله كما تمدم ذكر  -ملسو هيلع هللا ىلص  -إن أدلة النهً عن االستعانة بالكفار منسوخة بفعل الرسول  -أ
 .(٘)ذلن
م ٌذكروا أنه ٌجوز االستعانة بالكفار مطلمًا وإنما لٌدوا ذلن بشرطٌن إن المابلٌن بالجواز ل -ب

 -هما:
 الحاجة إلى الكفار فً حالة عدم وجود من ٌحل محلهم من المسلمٌن. - ٔ
الوثوق بهم، وؼلبة الظن على أمانتهم، وعدم مكرهم. أما بدون هذٌن الشرطٌن فبل تجوز  - ٕ

رضً هللا -و الراجح، وعلى ذلن ٌحمل حدٌث عابشة االستعانة بهم بحال من األحوال وهذا ه
 .(ٙ)المذكور فً صحٌح مسلم، وٌحصل الجمع بٌن األدلة أدلة المنع وأدلة الجواز -عنها

إن رأى »ولد نمل عن الشافعً )رحمه هللا( ما ٌوافك هذا المعنى حٌث روي أنه لال: 
لمسلمٌن، وكانت الحاجة داعٌة اإلمام أن الكافر حسن النٌة، حسن الرأي مؤمون الجانب على ا

 .(2)« إلى االستعانة به جاز ذلن وإال فبل

لبل معونة صفوان  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ولعل هذا هو المتفك مع أدلة النهً وأدلة الجواز، إذ روي أنه 
بن أمٌة ٌوم حنٌن، وهو مشرن، فتكون المسؤلة فً ذلن داخلة تحت مفهوم السٌاسة الشرعٌة 

 .(1)الدعوة اإلسبلمٌةلمصلحة 
والظاهر لً من األدلة عدم جواز االستعانة بالمشركٌن إال عند توفر الشرطٌن المتمدمٌن 

 وذلن لسببٌن:
السبب األول: إن األحادٌث التً استدل بها على جواز االستعانة بالكفار ال تسلم من ممال أو 

أذن له بذلن  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ن لم ٌثبت أنه توجٌه ٌجعل العمل بها ؼٌر ملزم. فمماتلة لزمان مع المسلمٌ
 .(5)فً ابتداء األمر، وؼاٌة ما فٌه، أنه ٌجوز لئلمام السكوت عن كافر لاتل مع المسلمٌن

ببشر بن أبً سفٌان عٌنا له على لرٌش وهو مشرن فإنما استعان به بما  -ملسو هيلع هللا ىلص  -وأما استعانته 
 .(ٓٔ)ة ألرب فً الجواز من مسؤلة المتال والحرب دون المتال، وهذه المسؤل

وأما ما روي عن الزهري مرسبلً، فإن مراسٌل الزهري ضعٌفة والمسند فٌه الحسن بن 
 .(ٔ)عمارة وهو ضعٌؾ 

                                                             
 .ٖٕٔ - ٕٕٙحد/ دمحم أحمد باشمٌل صانظر ؼزوة أ(ٔ)
، وتفسٌر ٕٓٗص ٔ، وروابع البٌان فً تفسٌر المرآن جٕٕص ٖانظر :أسد الؽابة فً معرفة الصحابة ج(ٕ)

 .ٖٗص 1، ونٌل األوطار للشوكانً ج2ص ٕآٌات األحكام، دمحم علً الساٌس ج
 .ٖٗص 1رواه أحمد وأبو داود. انظر نٌل األوطار للشوكانً ج(ٖ)
 .أبو داود فً مراسٌله. المصدر السابك نفس المكان رواه(ٗ)
، وانظر تفسٌر آٌات األحكام/ دمحم علً ٕٓٗص ٔانظر روابع البٌان تفسٌر آٌات األحكام من المرآن. ج(٘)

 .2ص ٕالساٌس ج
 .انظر المصدرٌن السابمٌن، من نفس المكان(ٙ)
 .ٕٕٔص ٗانظر مؽنً المحتاج ج(2)
 .5ٓٔسعٌد رمضان البوطً صانظر فمه السٌرة/ دمحم (1)
 .٘ٗص 1انظر نٌل األوطار للشوكانً ج(5)
 .ٕٕ٘فمه السٌرة/ دمحم سعٌد رمضان البوطً ص(ٓٔ)
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بالكفار ألنه مظهر  بابن أبً من المنافمٌن فلٌس من لبٌل االستعانة -ملسو هيلع هللا ىلص  -وأما استعانته 
 .(ٕ)ك ٌحكم علٌه بحسب ظاهره وهللا عز وجل ٌتولى سرهلئلسبلم، والمناف

 -السبب الثانً: إن توجٌه أدلة الجواز وأدلة المنع ممكن باتباع األوجه التالٌة:
ؼرس الرؼبة فً الذٌن ردهم،  -ملسو هيلع هللا ىلص  -إن النبً  -رضً هللا عنه-الوجه األول: ما لال الشافعً 

فارجع فلن نستعٌن » -ملسو هيلع هللا ىلص  - ظنه فٌهم، وفٌه نظر ألن لوله فردهم رجاء أن ٌسلموا فصّدق هللا
 .(ٖ)نكرة فً سٌاق النفً وهً تفٌد العموم « بمشرن

الوجه الثانً: لول الجماعة إن االستعانة كانت ممنوعة، ثم رخص فٌها لال: ذلن الحافظ فً 
 .(ٗ)التلخٌص، وعلٌه نص اإلمام الشافعً

ذكر فً البحر عن العترة وأبً حنٌفة وأصحابه أنها ال تجوز االستعانة بالكفار الوجه الثالث: ما 
 -ملسو هيلع هللا ىلص  -والفساق، إال عندما ٌستمٌمون على أوامر الولً المسلم ونواهٌه، واستدلوا بؤن استعانته 

رٌن بمن سبك ذكرهم إنما كانت بهذا الوصؾ، بمعنى أن ٌكون الكفار مؤمورٌن منهٌٌن، ال آم
 .(٘)ناهٌن

بالمنافمٌن فمد انعمد اإلجماع على جواز االستعانة بهم على الكفار،  -ملسو هيلع هللا ىلص  -أما استعانته 
 .(ٙ)بابن أبً وأصحابه، وكذلن االستعانة بالفساق على الكفار  -ملسو هيلع هللا ىلص  -فمد استعان النبً 

 .(2)ٌث ٌرى اإلمام الشوكانً جواز ذلن ومن هذا الباب االستعانة بالفساق على البؽاة ح
الوجه الرابع: اشتراط بعض أهل العلم ومنهم الهادوٌة، أنها ال تجوز االستعانة بالكفار والفساق، 
إال إذا كان مع اإلمام جماعة ٌستمل بهم فً إمضاء األحكام الشرعٌة، على الذٌن استعان بهم 

 .-ملسو هيلع هللا ىلص  -ان وضع المنافمٌن مع رسول هللا لٌكون المستعان بهم مؽلوبٌن ال ؼالبٌن، كما ك
وبناء على ما تمدم فمد اشترط المابلون بجواز االستعانة بالكفار شروًطا تجعل االستعانة 
بالكفار عند الضرورة المصوى، وفً مجاالت ال تإثر فً عمٌدة اإلسبلم وحٌاة المسلمٌن وهذه 

 -الشروط كما ٌلً:
 المسلمٌن من ٌموم ممام الكافر أو الكفار الذٌن ٌراد االستعانة بهم.أن ال ٌوجد من  - ٔ
 .(1)أن ٌستعان بهم فٌما دون المتال مع المسلمٌن كما هو رأي الجمهور - ٕ
 أن ٌكون المستعان بهم من الكفار فٌه نصح ونفع للمسلمٌن. - ٖ
المسلمٌن، بل ٌكون أن ال ٌستمل الكافر برأي أو مشورة، عن رأي أهل الحل والعمد من  - ٗ

 تابعًا مؤموًرا، ال آمًرا متبوًعا.
أن ال ٌكون للمشركٌن صولة ودولة ٌخشى منها التعاون مع من استعان بهم المسلمون من  - ٘

 الكفار لضرب اإلسبلم وأهله.
 أن ٌكون الكافر أو الكفار المستعان بهم مستخدمٌن أجراء ال أنصاًرا مكرمٌن. - ٙ
األلوال االستعانة بالمشرن فً حرب ؼٌره من المشركٌن فبل ٌجوز إن جاز على بعض  - 2

 .(5)بحال من األحوال االستعانة بالمشركٌن فً حرب البؽاة من أهل اإلسبلم 
ولكن الناظر إلى أحوال المسلمٌن الٌوم ٌجد عكس ذلن تماًما حٌث إن الكفار ٌمدمون على 

ٌون والخبراء المنفذون، ولهم من االمتٌازات المسلمٌن فً دٌار اإلسبلم فهم المستشارون العسكر
العظٌمة والتسهٌبلت الواسعة ما جعلهم ٌحصلون على تمدٌر مادي ومعنوي، ال ٌحصل علٌه 

                                                                                                                                                                               
 .٘ٗانظر نٌل األوطار للشوكانً ص(ٔ)
 .انظر :المصدر نفسه والصحٌفة نفسها(ٕ)
 .ٗٗ - ٖٗص 1انظر نٌل األوطار للشوكانً ج(ٖ)
 .انظر :المصدر نفسه والصحٌفة نفسها(ٗ)
 .انظر :المصدر نفسه والصحٌفة نفسها(٘)
 .انظر :المصدر نفسه والصحٌفة نفسها(ٙ)
 .انظر :المصدر نفسه والصحٌفة نفسها(2)
 .5ٓٔانظر فمه السٌرة/ دمحم سعٌد رمضان البوطً ص(1)
 .2ٖٙص 2انظر الدرر السنٌة ج(5)
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المسلم الذي ٌساوٌهم أو ٌتفوق علٌهم علًما وعمبلً، فببلد المسلمٌن تكتظ بمبلٌٌن النصارى 
م فً حمٌمة أمرهم جواسٌس لؤلعداء والٌهود وأهل األوثان الذٌن ٌحملون جنسٌات مختلفة وه

 .(ٔ)ولد كشفت الحروب الثبلثة مع الٌهود جوانب من ذلن
بٌنما كثٌر من أهل الخبرة والمعرفة من المسلمٌن مهاجرون إلى دول الؽرب والشرق بسبب 
سوء المعاملة التً ٌتلمونها فً داخل الببلد اإلسبلمٌة فوالع المسلمٌن عكس ما ٌجب أن ٌكون 

حٌث إنهم أذالء فً معاملة الكافرٌن أشداء فً معاملة المإمنٌن فبل حول وال لوة إال باهلل  تماًما،
 العلً العظٌم.

 
 
 المرآن

اَلِة ات َخذُوَها هُُزًوا َولَِعبًا ذَِلَن بِؤَن ُهْم لَْوٌم اَل ٌَْعِملُوَن ) ٌْتُْم إِلَى الص   [4٘({ ]المائدة: 4٘}َوإِذَا نَاَد
 التفسٌر:

بالصبلة سخر الٌهود والنصارى والمشركون واستهزإوا  -أٌها المإمنون-أذهن مإذنكم وإذا 
 من دعوتكم إلٌها; وذلن بسبب جهلهم بربهم، وأنهم ال ٌعملون حمٌمة العبادة.

 فً سبب نزول اآلٌة وجوه:
فمام المسلمون إلٌها، إذا نادى إلى الصبلة،  -ملسو هيلع هللا ىلص  -: " ان منادي رسول هللا لال الكلبًأحدها: 

لالت الٌهود: لاموا ال لاموا، صلوا ال صلوا، ركعوا ال ركعوا. على طرٌك االستهزاء والضحن 
 . ]موضوع[(ٕ)"فؤنزل هللا تعالى هذه اآلٌة

" نزلت فً رجل من نصارى المدٌنة كان إذا سمع المإذن ٌمول: أشهد أن والثانً: لال السدي: 
الكاذب. فدخل خادمه بنار ذات لٌلة وهو نابم وأهله نٌام، فطارت منها دمحما رسول هللا لال: حرق 

 .]مرسل[(ٖ)"شرارة فً البٌت فاحترق هو وأهله
 .(ٗ)لال الزمخشري:" لٌل: فٌه دلٌل على ثبوت األذان بنص الكتاب ال بالمنام وحده"

صلى هللا  -هللا والثالث: نمل الواحدي عن بعضهم: "إن الكفار لما سمعوا اآلذان حسدوا رسول 
والمسلمٌن على ذلن، فدخلوا على رسول هللا ولالوا: ٌا دمحم لمد أبدعت شٌبا لم نسمع  -علٌه وسلم 

به فٌما مضى من األمم الخالٌة، فإن كنت تدعً النبوة فمد خالفت فٌما أحدثت من هذا اآلذان 
نبٌاء والرسل من لبلن، فمن األنبٌاء من لبلن، ولو كان فً هذا األمر خٌر كان أولى الناس به األ

أٌن لن صٌاح كصٌاح العٌر؟ فما ألبح من صوت وال أسمج من كفر! فؤنزل هللا تعالى هذه اآلٌة 
 .(٘)["ٖٖوأنزل: }ومن أحسن لوال ممن دعا إلى هللا وعمل صالحا{ اآلٌة. ]فصلت: 

بَلةِ{ ]المابدة:   تُْم إِلَى الصه ٌْ أٌها -وإذا أذهن مإذنكم  [، أي:"1٘لوله تعالى:}َوإِذَا نَاَد
 .(ٙ)بالصبلة" -المإمنون

                                                             
تؤلٌؾ/ خلٌل مصطفى/ ضابط انظر كتاب كٌؾ تحطمت الطابرات عند الفجر، وكتاب سموط الجوالن، (ٔ)

 .م5ٙ2ٔ-هـ12ٖٔاستخبارات الجوالن لبل حرب 
،  والكلبً ضعٌؾ، مترون متهم 1ٕ/ٗ، ذكره دون إسناد،  وتفسٌر الثعلبً:ٕٓٓأسباب النزول للواحدي: (ٕ)

 بالكذب.
بن ( من طرٌك دمحم بن مروان السدي عن الكلبً عن أبً صالح عن ا2ٕ٘/ٙوأخرجه البٌهمً فً "الدالبل" )

 عباس به وهو موضوع.
، مرسبل، وابن ابً ٕٖٗ/ٓٔ(:ص1ٕٕٔٔ، ذكره دون إسناد، وأخرجه الطبري)ٕٔٓأسباب النزول للواحدي:(ٖ)

 ، ولٌس فٌهما "نزلت".ٗٙٔٔ-ٖٙٔٔ/ٗ(:ص2٘٘ٙحاتم)
 .1ٕ/ٗ، البن أبً حاتم وأبً الشٌخ، وانظر: تفسٌر الثعلبً:5ٕٗ/ ٕوعزاه فً الدر:

 
 .ٓ٘ٙ/ٔالكشاؾ: (ٗ)
 .ٕٕٗ/ٙ، وتفسٌر المرطبً:1ٕ/ٗ،ذكره  دون إسناد، وانظر: تفسٌر الثعلبً:ٕٔٓباب النزول للواحدي:أس(٘)
 .1ٔٔ، وانظر: التفسٌر المٌسر:ٖٖٗ/ٓٔتفسٌر الطبري:  (ٙ)
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أي: إذا دعوتم الناس إلى الصبلة باألذان، والنداء: الدعاء بؤرفع  لال الواحدي:" 
 .(ٔ)الصوت"
أي: وكذلن إذا أذنتم داعٌن إلى الصبلة التً هً أفضل األعمال لمن  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٕ)ٌعمل وٌعلم من ذوي األلباب"
 .(ٖ)لد دلت هذه اآلٌة على أن للصبلة أذانا ٌدعى به الناس إلٌها" "لال الجصاص: 
دمحم بن مسلم بن شهاب الزهري: "لد ذكر هللا األذان فً كتابه فمال: }وإذا نادٌتم إلى عن  

 .(ٗ)الصبلة اتخذوها هزوا ولعبا{"
سخر الٌهود والنصارى  [، أي:"1٘لوله تعالى:}اتهَخذُوَها ُهُزًوا َولَِعبًا{ ]المابدة:  

 .(٘)والمشركون واستهزإوا من دعوتكم إلٌها"
ٌعنً: الكفار، إذا سمعوا األذان استهزءوا به. وإذا رأوهم ركعا  لال السمرلندي:" 

 .(ٙ)وسجدا ضحكوا واستهزءوا بذلن"
سخر من دعوتكم إلٌها هإالء الكفار من الٌهود والنصارى لال الطبري:أي:" 

 .(2)من ذلن" والمشركٌن، ولعبوا
 .(1)واتخاذهم إٌاها هزوا: تضاحكهم وتؽامزهم ذلن" لال ابن الجوزي:" 
ٌعنى: استهزاء وباطبل، وذلن أن الٌهود كانوا إذا سمعوا األذان ورأوا لال مماتل:" 

المسلمٌن لاموا إلى صبلتهم ٌمولون لد لاموا ال لاموا، وإذا رأوهم ركعوا لالوا ال ركعوا وإذا 
 .(5)ضحكوا ولالوا ال سجدوا واستهزءوا" رأوهم سجدوا

فكٌؾ تدعً لنفسن دٌنا لٌما، وأنه الدٌن الحك وما سواه باطل، وترضى  لال السعدي:" 
بمواالة من اتخذه هزوا ولعبا، وسخر به وبؤهله، من أهل الجهل والحمك؟! وهذا فٌه من التهٌٌج 

 .(ٓٔ)على عداوتهم ما هو معلوم لكل من له أدنى مفهوم"

وذلن بسبب جهلهم بربهم،  [، أي:"1٘لوله تعالى:}ذَِلَن ِبؤَنهُهْم لَْوٌم اَل ٌَْعِملُوَن{ ]المابدة:  
 .(ٔٔ)وأنهم ال ٌعملون حمٌمة العبادة"

 .(ٕٔ)أي: أنهم بمنزلة من ال عمل له ٌمنعه من المبابح" لال المرطبً:" 
 .(ٖٔ)نً: ال ٌعلمون ثوابه"ذلن االستهزاء بؤنهم لوم ال ٌعملون، ٌع لال السمرلندي:أي:" 
 .(ٗٔ)ٌمول: لو عملوا ما لالوا هذه الممالة" لال مماتل:" 
ألن لعبهم وهزإهم من أفعال السفهاء والجهلة، فكؤنه ال عمل  لال الزمخشري:" 

 .(٘ٔ)لهم"
 .(ٙٔ)فإن السفه ٌإدي إلى الجهل بالحك والهزء به، والعمل ٌمنع منه" لال البٌضاوي:" 

                                                             
 .ٖٕٓ/ٕتفسٌر الوسٌط: (ٔ)
 .ٓٗٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .ٖٓٔ/ٗأحكام المرآن: (ٖ)
 .ٗٙٔٔ/ٗ(:ص1٘٘ٙأخرجه ابن أبً حاتم) (ٗ)
 .1ٔٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٔٓٗ/ٔبحر العلوم: (ٙ)
 .ٖٖٗ/ٓٔتفسٌر الطبري: (2)
 .ٕٙ٘/ٔزاد المسٌر: (1)
 .12ٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (5)
 .2ٖٕتفسٌر السعدي: (ٓٔ)
 .1ٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
 .ٖٖٕ/ٙتفسٌر المرطبً: (ٕٔ)
 .ٔٓٗ/ٔبحر العلوم: (ٖٔ)
 .12ٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗٔ)
 .ٓ٘ٙ/ٔالكشاؾ: (٘ٔ)
 .ٖٖٔ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (ٙٔ)
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لهم الذي ٌفعلونه، وهو:هزإهم ولعبهم من الدعاء إلى الصبلة، إنما فعلال الطبري:أي" 
ٌفعلونه بجهلهم بربهم، وأنهم ال ٌعملون ما لهم فً إجابتهم إن أجابوا إلى الصبلة، وما علٌهم فً 
استهزابهم ولعبهم بالدعوة إلٌها، ولو َعمَلوا ما لمن فعل ذلن منهم عند هللا من العماب، ما 

 .(ٔ)فعلوه"
أي: لو كان لهم عمل كامل لعلموا أن تعظٌم الخالك المنعم وخدمته ممرونة  الرازي:"لال  

بؽاٌة التعظٌم ال ٌكون هزوا ولعبا، بل هو أحسن أعمال العباد وأشرؾ أفعالهم، ولذلن لال بعض 
 .(ٕ)الحكماء: أشرؾ الحركات الصبلة، وأنفع السكنات الصٌام"

}ذَِلَن بِؤَنهُهْم لَْوٌم ال ٌَْعِملُوَن { َمَعانًِ عبادة هللا وشرابعه، وهذه صفات  لال ابن كثٌر:" 
أتباع الشٌطان الذي "إذا سمع األذان أدبر وله ُحَصاص، أي: ضراط حتى ال ٌسمع التؤذٌن، فإذا 
ب بالصبلة أدبر، فإذا لضً التثوٌب ألبل حتى ٌخطر بٌن المرء  لضً التؤذٌن ألبل، فإذا ثُّوِ
وللبه، فٌمول: اذكر كذا، اذكر كذا، لما لم ٌكن ٌذكر، حتى ٌظل الرجل إن ٌدري  كم صلهى، فإذا 

 .(ٗ)."(ٖ)وجد أحدكم ذلن، فلٌسجد سجدتٌن لبل السبلم"
أي ذلن الفعل الذي ٌفعلونه وهو الهزإ والسخرٌة إنما كان لجهلهم  لال المراؼً:" 

مه والثناء علٌه بما هو أهله، ولو كان عندهم عمل بحمٌمة األدٌان وما أوجب هللا فٌها من تعظٌ
لخشعت للوبهم كلما سمعوا المإذن ٌكبر هللا تعالى وٌمجده بصوته الندى وٌدعو إلى الصبلة له 
والفبلح بمناجاته وذكره، فهو ذكر مإثر فى النفوس ال تخفى محاسنه على من ٌعمل الحكمة فى 

 .(٘)إرسال الشرابع وٌإمن باهلل العلى الكبٌر"
نفى عنهم العمل; لما لم ٌنتفعوا بما عملوا; وإال كانوا ٌعملون; وعلى  لال الماترٌدي:" 

[، لما لم ٓٔ}َولَالُوا َلْو كُنها نَْسَمُع أَْو نَْعِمُل َما كُنها فًِ أَْصَحاِب السهِعٌِر{ ]الملن:  ذلن ٌخرج لوله:
{ ]البمرة: ٌنتفعوا بما سمعوا به وعملوا، وكذلن لوله: }ُصمٌّ بُ  ًٌ [ اآلٌة: إنا نعلم أنهم 2ْٔٔكٌم عُْم

كانوا ٌبصرون وٌسمعون; لكن نفً عنهم لما لم ٌنتفعوا بالبصر والسمع واللسان; كمن لٌس له 
 ذلن فً األصل.

تمنعهم عن فهم ما  -ملسو هيلع هللا ىلص  -وٌحتمل وجها آخر: وهو أن شدة بؽضهم وحسدهم لنبٌنا دمحم 
 .(ٙ)فكانوا كمن لٌس لهم ذلن رأسا " -بٌنهم وبٌن معرفة ذلن خوطبوا به، وتحول 

 الفوابد:
 تحرٌم مواالة من اتخذ دٌننا هزوا. -ٔ
اإلخبار بؤن الذٌن ال ٌستفٌدون من العمل وٌعرضون عنه وٌتبعون الهوى كؤنهم فً  -ٕ

بَلةِ اتهَخذُوَها  ٌْتُْم إلى الصه ُهُزًوا َولَِعًبا ذَِلَن بِؤَنهُهْم لَْوٌم اله حكم فالدي العمل، لال تعالى: َوإِذَا نَاَد
 [.1ٌَْ٘عِملُوَن ]المابدة:

فهإالء األعداء ٌسخرون من األذان، ومن الصبلة، ومن العبادة، وٌتخذونها هزوا ولعبا 
وسخرٌة، ألنهم لوم ال ٌعملون معنى العبادة، وال معنى شرع هللا، والصبلة أكرم شًء وأفضله 

 لمن ٌعمل وٌعلم.
وهذه صفات أتباع الشٌطان الذي "إذا سمع األذان أدبر وله حصاص، أي: ضراط حتى  

 .(2)ال ٌسمع التؤذٌن .. "
ومنها: أن كل من خالؾ الحك، وما أنزل هللا فلٌس بعالل، ولٌس عنده هًدى; لموله  -ٖ

 تعالى: }ذَِلَن ِبؤَنهُهْم لَْوٌم اله ٌَْعِملُوَن{ .

                                                             
 .ٖٖٗ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .11ٖ/ٕٔمفاتٌح الؽٌب: (ٕ)
 .من طرٌك ابن إسحاق ٖٓٗ/ٕ، والبٌهمً 2ٖ٘-2ٖٗ/ٔ( ، والدارلطنً 2ٕٔٔأخرجه ابن ماجه )(ٖ)
 .ٓٗٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .2ٗٔ-ٙٗٔ/ٙتفسٌر المراؼً: (٘)
 .2ٗ٘/ٖتفسٌر الماترٌدي: (ٙ)
 .ٓٗٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (2)
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; فلعدم انتفاعهم بعمولهم نفى هللا -ان عندهم عمل إدران وإن ك -والمراد هنا:عمل رشد
 عنهم العمل.

 
 المرآن

ِ َوَما أُْنِزَل إِلٌَْنَا َوَما أُْنِزَل ِمنْ   لَْبُل َوأَن  }لُْل ٌَا أَْهَل اْلِكتَاِب َهْل تَْنِمُموَن ِمن ا إاِل  أَْن آَمن ا بِاَّلل 
 [4٘({ ]المائدة: 4٘أَْكثََركُْم فَاِسمُوَن )

 التفسٌر:
لهإالء المستهزبٌن من أهل الكتاب: ما تَِجُدونه مطعنًا أو عٌبًا هو دمحمة  -أٌها الرسول-لل 

لنا: من إٌماننا باهلل وكتبه المنزلة علٌنا، وعلى من كان لبلنا، وإٌماننا بؤن أكثركم خارجون عن 
 الطرٌك المستمٌم!

 سبب النزول:
نفر من الٌهود، فٌهم: أبو ٌاسر  -ملسو هيلع هللا ىلص  -رسول هللا :" أتى -رضً هللا عنه-لال ابن عباس 

بن أخطب، ورافع بن أبً رافع، وعازر، وزٌد، وخالد، وأزار بن أبً أزار، وأشٌع، فسؤلوه 
عمن ٌإمن به من الرسل، لال: "أإمن باهلل وما أنزل إلٌنا وما أنزل إلى إبراهٌم وإسماعٌل 

وتً موسى وعٌسى وما أوتً النبٌون من ربهم ال نفرق بٌن وإسحاق وٌعموب واألسباط وما أ
أحد منهم ونحن له مسلمون"، فلما ذكر عٌسى جحدوا نبوته ولالوا: ال نإمن بمن آمن به; فؤنزل 

ٌْنَا وَ  ِ َوَما أُْنِزَل إِلَ َما أُْنِزَل ِمْن لَْبُل َوأَنه هللا فٌهم: }لُْل ٌَاأَْهَل اْلِكتَاِب َهْل تَْنِمُموَن ِمنها إِاله أَْن آَمنها ِباَّلله
 .]ضعٌؾ[(ٔ)أَْكثََركُْم فَاِسمُوَن{"

ٌَا أَْهَل اْلِكتَاِب{ ]المابدة:   لهإالء  -أٌها الرسول-[، أي:" لل 5٘لوله تعالى:}لُْل 
 .(ٕ)المستهزبٌن من أهل الكتاب"

 .(ٖ)لل ٌا دمحم للٌهود والنصارى" لال مكً:أي:" 
لل ٌا دمحم، لهإالء الذٌن اتخذوا دٌنكم  هزًوا ولعًبا من أهل  لال ابن كثٌر:أي:" 
 .(ٗ)الكتاب"
ٌْنَا َوَما أُْنِزَل ِمْن لَْبُل{ ]الماب  َل ِ َوَما أُْنِزَل إِ دة: لوله تعالى:}َهْل تَْنِمُموَن ِمنها إِاله أَْن آَمنها ِباَّلله

إٌماننا باهلل وكتبه المنزلة علٌنا، [، أي:" هل تعٌبون علٌنا من شىء وتكرهوننا ألجله، إال 5٘
 .(٘)وعلى من كان لبلنا"

ً من األشٌاء إال إٌماننا باهلل وإلرارنا  لال مكً:"  هل ]تكرهون[ منا وتجدون علٌنا شٌبا
 .(ٙ)به، وبما أنزل إلٌنا، وبما أنزل من لبل أي: التوراة واإلنجٌل وجمٌع الكتب؟"

ون علٌنا فً شًء إذ تستهزبون بدٌننا، وإذ هل تكرهون منا أو تجد لال الطبري:أي:" 
أنتم إذا نادٌنا إلى الصبلة اتخذتم نداءنا ذلن هزًوا ولعبًا، إال أن آمنا باهلل ، ٌمول: إال أن صدلنا 
وألررنا باهلل فوحدناه، وبما أنزل إلٌنا من عند هللا من الكتاب، وما أنزل إلى أنبٌاء هللا من الكتب 

 .(2)من لبل كتابنا"

                                                             
ومن طرٌمه الطبري فً "جامع -( 1ٓٔ/ ٖأخرجه ابن إسحاق فً "المؽازي"; كما فً "الدر المنثور" )(ٔ)

: ثنً دمحم بن أبً دمحم  ٗٙٔٔ/ ٗ( :ص5٘٘ٙ، وابن أبً حاتم فً "تفسٌره" )ٖٗٗ/ٓٔ(:ص5ٕٕٔٔالبٌان" )
 عن عكرمة أو سعٌد بن جبٌر عن ابن عباس به.

 وسنده ضعٌؾ; لجهالة دمحم هذا كما تمدم مراراً.للنا: 
 ( وزاد نسبته البن المنذر وأبً الشٌخ.2ٓٔ/ ٖوالحدٌث ذكره السٌوطً فً "الدر المنثور" )

 .1ٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .25ٔٔ/ٖالهداٌة إلى بلوغ النهاٌة: (ٖ)
 .ٕٗٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .1ٔٔلمٌسر:، والتفسٌر ا2ٗٔ/ٙانظر: تفسٌر المراؼً: (٘)
 .25ٔٔ/ٖالهداٌة إلى بلوغ النهاٌة: (ٙ)
 .ٖٖٗ/ٓٔتفسٌر الطبري: (2)
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أي: هل لنا عندكم من العٌب إال إٌماننا باهلل، وبكتبه السابمة والبلحمة،  ل السعدي:"لا 
 .(ٔ)وبؤنبٌابه المتمدمٌن والمتؤخرٌن ؟"

 .(ٕ)لال البؽوي:" أي: إنما كرهتم إٌماننا وأنتم تعلمون أنا على حك" 
أي: هل لكم علٌنا مطعن أو عٌب إال هذا ؟ وهذا لٌس بعٌب وال مذمة،  لال ابن كثٌر: 

ِ اْلعَِزٌِز اْلَحِمٌِد {  فٌكون االستثناء منمطعًا  كما فً لوله: } َوَما َنمَُموا ِمْنُهْم إِال أَْن ٌُْإِمنُوا بِاَّلله
ُ َوَرسُ 1]البروج:  [ وفً 2ٗولُهُ ِمْن فَْضِلِه { ]التوبة: [ وكموله: } َوَما َنمَُموا إِال أَْن أَْؼنَاهُُم َّللاه

 .(ٗ)"(ٖ)«ما ٌنمم ابن َجمٌل إال أن كان فمًٌرا فؤؼناه هللا»الحدٌث المتفك علٌه: 
أي: كٌؾ تطعنون علٌنا وتعٌبون، وأنتم ممن لد دعوتم إلى اإلٌمان  لال الماترٌدي:" 

، وفً كتابكم اإلٌمان باهلل، باهلل، واإلٌمان بما أنزل فً الكتب، وأنتم ممن لد أوتٌتم الكتاب
 .(٘)واإلٌمان بالكتب كلها; فكٌؾ تنكرون اإلٌمان بذلن كله، وتعٌبون علٌنا؟!"

 .(ٙ)لال الزجاج:" معنى نممت بالؽت فً كراهة الشًء" 
 ٌمال: نمم ونمم علٌه نممة إذا أنكر ما فعله وسخط علٌه ولتضمٌن النممة لال الراؼب:" 

 .(2)كل واحد منهما على االنفراد" السخط واإلنكار استعمل فً
والعرب تمول: نمَمُت علٌن كذا أنِمم  وبه لرأه المرأة من أهل الحجاز والعراق وؼٌرهم و  
نِممت أنِمم ، لؽتان  وال نعلم لاربًا لرأ بهما  بمعنى وجدت وكرهت،  ومنه لول عبد هللا بن لٌس 

 : (1)الرلٌات 
إِال                أَنهُهْم ٌَْحلُُموَن إِْن َؼِضبُواَما نَمَُموا ِمْن بَنًِ أَُمٌهةَ 

(5) 
والفصٌح  . لال الزمخشري:"(ٓٔ)بفتح الماؾ« تنممون»ولرأ الحسن، واألعمش:  
 .(ٔٔ)كسرها"

بفتح « أنزل»بضم الهمزة، وكذلن فً الثانً، ولرأ أبو نهٌن:« أنزل»ولرأ الجمهور:

 .(ٕٔ)الهمزة والزاي فٌهما
[، أي:" وإٌماننا بؤن أكثركم خارجون عن 5٘تعالى:}َوأَنه أَْكثََركُْم فَاِسمُوَن{ ]المابدة: لوله 

 .(ٖٔ)الطرٌك المستمٌم"
 .(ٗٔ)ٌعنً: عصاة" لال مماتل:"

 .(ٔ)"أي: وهل تنممون منا إال أن أكثركم فاسمون؟" لال مكً: 

                                                             
 .2ٖٕتفسٌر السعدي: (ٔ)
 .2٘/ٖتفسٌر البؽوي: (ٕ)
( من حدٌث أبً هرٌرة ، 51ٖ( ورواه مسلم فً صحٌحه برلم )1ٙٗٔرواه البخاري فً صحٌحه برلم )(ٖ)

 .رضً هللا عنه
 .ٕٗٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .1ٗ٘/ٖالماترٌدي:تفسٌر  (٘)
 .1ٙٔ/ٕمعانً المرآن: (ٙ)
 .12ٖ/٘تفسٌر الراؼب األصفهانً: (2)
، واللسان )نمم( ، من لصٌدته التً لالها لعبد الملن بن  2ٓٔ:  ٔ، ومجاز المرآن ألبً عبٌدة  2ٓدٌوانه : (1)

وأنهُهْم َمْعِدَن الُملُوِن ، فَبل ... ، وبعد البٌت :  1ٓ - 2ٙ:  ٘مروان ، فً خبر طوٌل ذكره أبو الفرج فً األؼانً 
ٌِْهُم العََربُ   تَْصلُُح إال َعلَ
ٌِْه الَولَاُر والُحُجبُ   إِن الفَنٌِك الهِذي أَبُوهُ أَبُو ... العَاِصً ، َعلَ
 َخِلٌفَةُ هللاِ فَْوَق ِمْنبَِره ... َجفهْت بِذَاَن األْلبلُم والكُتُبُ 

 .ِرلِِه ... َعلَى َجبٌٍِن كؤَنّهُ الذهَهبٌَْعتَِدُل التهاُج فَْوَق َمفْ 
 .ٖٗٗ-ٖٖٗ/ٓٔانظر: تفسٌر الطبري: (5)
 .ٕٙ٘/ٔ، وزاد المسٌر:ٓ٘ٙ/ٔانظر: الكشاؾ:  (ٓٔ)
 .ٓ٘ٙ/ٔالكشاؾ: (ٔٔ)
 .ٕٓٔ/ٕانظر: المحرر الوجٌز: (ٕٔ)
 .1ٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٖٔ)
 .11ٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗٔ)
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 .(ٕ)أي: بفسمكم نممتم ذلن علٌنا" لال ابن ابً زمنٌن:" 
 .(ٖ)أي: وآمنا بؤن أكثركم فاسمون، أي: خارجون عن الطرٌك المستمٌم" ن كثٌر:"لال اب 
 .(ٗ)ٌعنً: لم تإمنوا لفسمكم، وعصٌانكم" لال السمرلندي:" 
ومع هذا فؤكثركم خارجون عن طاعة هللا، متجربون على معاصٌه،  لال السعدي:أي:" 

 -السكوت، فلو كان عٌبكم وأنتم سالمون من الفسك، وهٌهات ذلن  -أٌها الفاسمون-فؤولى لكم 
 .(٘)لكان الشر أخؾ من لدحكم فٌنا مع فسمكم"

 .(ٙ)لال البؽوي:" ألنكم فسمتم بؤن ألمتم على دٌنكم لحب الرٌاسة وحب األموال" 
أي: كٌؾ تطعنون علٌنا وتعٌبون، وأنتم ممن لد دعوتم إلى اإلٌمان  لال الماترٌدي:" 

باهلل، واإلٌمان بما أنزل فً الكتب، وأنتم ممن لد أوتٌتم الكتاب، وفً كتابكم اإلٌمان باهلل، 
  . (2)واإلٌمان بالكتب كلها; فكٌؾ تنكرون اإلٌمان بذلن كله، وتعٌبون علٌنا؟!"

" المعنى: هل تكرهون منا إال إٌماننا وفسمكم، أي إنما كرهتم إٌماننا وأنتم لال الزجاج:
تعلمون أنا على حك ألنكم فسمتم، بؤن ألمتم على دٌنكم لمحبتكم الرٌاسة، وكسبكم بها 

 .(1)األموال"
لال ابن عطٌة:" وهذه اآلٌة من المحاورة البلٌؽة الوجٌزة، ومثلها لوله تعالى: }َوَما  
ِ اْلَعِزٌِز اْلَحِمٌِد{ ]البروج: نَمَُموا مِ  [، ونظٌر هذا الؽرض فً االستثناء 1ْنُهْم إِاله أَْن ٌُْإِمنُوا بِاَّلله

 :(5)لول النابؽة
 (ٓٔ)وال عٌب فٌهم ؼٌر أن سٌوفهم                  بهن فلول من لراع الكتابب"

 .(ٔٔ)أي: لٌس فٌهم عٌب 
 :(ٕٔ)[، وجوه5٘فَاِسمُوَن{ ]المابدة: عطؾ لوله: }َوأَنه أَْكثََركُْم وفً 

أحدها: أن ٌعطؾ على:}أن آمنا{، بمعنى: وما تنممون منا إال الجمع بٌن إٌماننا وبٌن 

تمردكم وخروجكم عن اإلٌمان، كؤنه لٌل: وما تنكرون منا إال مخالفتكم حٌث دخلنا فً دٌن 
 اإلسبلم وأنتم خارجون منه. 

 لمضاؾ، أى: واعتماد أنكم فاسمون. والثانً: أن ٌكون على تمدٌر حذؾ ا
والثالث: أن ٌعطؾ على المجرور، أى: وما تنممون منا إال اإلٌمان باهلل وبما أنزل وبؤن 

 أكثركم فاسمون. 
، أى: وما تنممون منا إال اإلٌمان مع أن «مع»بمعنى « الواو»والرابع: وٌجوز أن تكون 

 فاسمون.  أكثركم
معطوفا على تعلٌل محذوؾ، كؤنه لٌل: وما تنممون منا  والخامس: وٌجوز أن ٌكون تعلٌبل

 إال اإلٌمان، لملة إنصافكم وفسمكم واتباعكم الشهوات. 
 .(ٖٔ)لال الزمخشري:"وٌدل علٌه تفسٌر الحسن: بفسمكم نممتم ذلن علٌنا"

                                                                                                                                                                               
 .25ٔٔ/ٖالهداٌة إلى بلوغ النهاٌة: (ٔ)
 .ٖ٘/ٕتفسٌر ابن أبً زمنٌن: (ٕ)
 .ٕٗٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .ٕٓٗ/ٔبحر العلوم: (ٗ)
 .2ٖٕتفسٌر السعدي: (٘)
 .2٘/ٖتفسٌر البؽوي: (ٙ)
 .1ٗ٘/ٖتفسٌر الماترٌدي: (2)
 .1ٙٔ/ٕمعانً المرآن: (1)
 .ٔٙٔ، وإعجاز المرآن:  1ٓٗ، والصناعتٌن: ٘ٗ/ٕ، والعمدة: ٔٔٔ، وكتاب البدٌع: ٔٔدٌوانه: . (5)
 .ٕٓٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٓٔ)
 .٘ٙٔانظر: ؼرٌب المرآن البن لتٌبة: (ٔٔ)
 .ٔ٘ٙ-ٓ٘ٙ/ٔانظر: الكشاؾ: (ٕٔ)
 ٔ٘ٙ/ٔ.الكشاؾ: (ٖٔ)
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لال ابن عطٌة:" وهذا الكبلم صحٌح فً نفسه لكنه ؼٌر مؽن فً تموٌم معنى األلفاظ 
: }وأن أكثركم فاسمون{، هو عند أكثر المتؤولٌن معطوؾ على لوله: أن آمنا ...ولوله تعالى

 .(ٔ)فٌدخل كونهم فاسمٌن فٌما نمموه"
لؽة: الخروج عن الشًء، أو المصد، وهو الخروج عن الطاعة، والفسك: « الفسك»و

 الفجور، والعرب تمول: إذا خرجت الرطبة من لشرها: لد فسمت الرطبة من لشرها، وفسك فبلن
فً الدنٌا فسماً: إذا اتسع فٌها، وهّون على نفسه، واتسع بركونها لها، لم ٌضٌّمها علٌه، ورجل 
فاسك، وفسٌك وفَُسك: دابم الِفْسك، والفوٌسمة الفؤرة: تصؽر فاسمة، لخروجها من جحرها على 

 .  (ٕ)الناس وإفسادها، والتفسٌك ضّد التّعدٌل
اصطبلًحا: فمد تنوعت عبارات العلماء فً ذلن، على النحو « الفسك»وأما الممصود بـ 

 اآلتً: 
أن الفسك فً عرؾ االستعمال الشرعً: الخروج من طاعة هللا ـ عز وجل ـ فمد  -أوال:

، والمرطبً (ٗ)، والطبري(ٖ)ٌمع على من خرج بكفر، وعلى من خرج بعصٌان. لاله ابن عطٌة
(٘) . 

ٌَْفسُمُوَن {]سورة البمرة: عن ولد روي "  [، أي بما 5٘ابن عباس فً لوله:}بَِما َكانُوا 
 .(ٙ)بعُدوا عن أمري"

لال الشوكانً:عن هذا التعرٌؾ:" وهذا هو أنسب بالمعنى اللؽوي، وال وجه لمصره  
 .(2)على بعض الخارجٌن دون بعض " 

مول العرب: فسمت الرطبة: ولال ابن كثٌر: والفاسك: هو الخارج عن الطاعة. ت -والثانً:
 . (1)إذا خرجت من لشرتها; ولهذا ٌمال للفؤرة: فوٌسمة، لخروجها عن ُجْحرها للفساد

وثبت فً الصحٌحٌن، عن عابشة أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال: "خمس فواسك ٌُمتلن فً الحل  

 .(5)والحرم: الؽراب، والحدأة، والعمرب، والفؤرة، والكلب العمور"
 .(ٓٔ)ولال البٌضاوي: " الفاسك الخارج عن أمر هللا بارتكاب الكبٌرة "  -والثالث:

ولال األلوسً: "الفسك شرًعا: خروج العمبلء عن الطاعة، فٌشمل الكفر ودونه  -والرابع:
من الكبٌرة والصؽٌرة، واختص فً العرؾ واالستعمال بارتكاب الكبٌرة، فبل ٌطلك على 

 . (ٔٔ)ا بمرٌنة " ارتكاب اآلخرٌن إال نادرً 
أعّم من  –ومن خبلل التعرٌفات السابمة: ندرن عموم مصطلح الفسك، فهو فً األصل  
إذ ٌشمل الكفر وما دونه من المعاصً، ولكن خّصه العرؾ بمرتكب الكبٌرة، ولذا  (ٕٔ)-الكفر 

                                                             
 .ٕٓٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٔ)
( ، 1ٙ٘) ( ، والمصباح المنٌر للفٌومً صٕٓ٘/ٕ( ومعجم مماٌٌس اللؽة )1ٖٓ/ٓٔ( انظر : اللسان )ٔ)

 ( .2ٕ٘( ، ومفردات الراؼب ص )ٕٓ٘/ٗوترتٌب الماموس المحٌط للزاوي )
 (.٘٘ٔ/ٔ(  تفسٌر ابن عطٌة)ٕ)
 .ٕٔٔ/ٔانظر: المحرر الوجٌز: (ٖ)
 .ٓٔٗ-5ٓٗ/ٔ( أنظر: تفسٌره: ٖ)
 (.ٕ٘ٗ/ٔ( تفسٌر المرطبً)ٖ)
 .ٓٔٗ-5ٓٗ/ٔ(:ص2ٔ٘(أخرجه الطبري)ٖ)
 ( . 2٘/ٔ( فتح المدٌر )ٗ)
 .5ٕٓ/ٔبن كثٌر: ( تفسٌر ا1)
 (.51ٔٔ( وصحٌح مسلم برلم )ٖٖٗٔ(صحٌح البخاري برلم )5)
 ( . ٖٔٔ/ٔ(وانظر :تفسٌر أبً السعود )ٔٗ/ٔتفسر البٌضاوي ) -(٘)
 (.ٕٓٔ/ٔ(  تفسٌر األلوسً )ٙ)
( ، ونزهة األعٌن النواظر البن الجوزي 2ٕ٘( ، ومفردات الراؼب ص )ٖٙ/ٔ( انظر : تفسٌر ابن كثٌر )2)
 ( . 5ٖٙ( ، والكلٌّات للكفوي ص:)2ٕ/ٕ)



ٙٙ 
 

ان ٌمول الراؼب األصفهانً: " والفسك ٌمع بالملٌل من الذنوب والكثٌر، ولكن تعورؾ فٌما ك
 .(ٔ)كثٌراً"

 الفوابد:
التمرٌع ألهل الكتاب والتندٌد بباطلهم ومخازٌهم، إذ أن المرآن الكرٌم لد شنع بؤهل  -ٔ

 الكتاب ودحض شبهاتهم وأؼالٌطهم.
 شعور الٌهود بفسمهم وبعد ضبللهم جعلهم ٌعملون على إضبلل المسلمٌن.أن -ٕ
صلى هللا -وعٌسى مع إٌمانهم بدمحم أن لهذه األمة لٌراطان من األجر; إلٌمانهم بموسى  -ٖ

; ألن التصدٌَك َعَمٌل، وٌدل على ذلن لوله تعالى: }لُْل ٌَا أَْهَل اْلِكتَاِب َهْل تَْنِمُموَن ِمنها -علٌه وسلم
نَا َوَما أُْنِزَل ِمْن لَْبُل َوأَنه أَْكثََركُْم فَاِسمُونَ  ٌْ ِ َوَما أُْنِزَل إِلَ  [.5٘{ ]المابدة: إِاله أَْن آَمنها بِاَّلله

ؼٌُر العرؾ فً ولتنا مثل لوله تعالى فً  -ملسو هيلع هللا ىلص-أن العُرؾ فً الفاسك فً زمان النبً  -ٗ
ٌَْؾ ٕٓٔالكفار: }َوإِْن َوَجْدنَا أَْكثََرهُْم لَفَاِسِمٌن{ ]األعراؾ:  [، ولوله تعالى فً المشركٌن: }َك

 ِ [ ومثل لوله فً الٌهود: 1{ إلى لوله: }َوأَْكثَُرهُْم فَاِسمُوَن{ ]التوبة: ٌَكُوُن ِلْلُمْشِرِكٌَن َعْهٌد ِعْنَد َّللاه
 [. 1ٔ[ ولوله فٌهم: }َولَِكنه َكثًٌِرا ِمْنُهْم فَاِسمُوَن{ ]المابدة: 5٘}َوأَنه أَْكثََركُْم فَاِسمُوَن{]المابدة: 

ى دالةٌ على أن فً الكفار المصرحٌن من ال ٌ -كما ترى-فَهِذِه النصوص  ستِحكُّ أن ٌَُسمه
فاسماً، فدله ذِلَن على أن ثَمه ُعرفاً فً اسم الفاسك ؼٌَر هذا العرِؾ الذي اصطلح علٌه المتؤخرون، 

 وؼٌر الحمٌمة اللؽوٌة.
ضرورة عدم الخلط بٌن مفهوم الفسك عند أهل السنة، ومخالفٌهم، وفٌما ٌؤتً بعض  -٘

 التنبٌهات على ذلن:
ة عند أهل السنة مع أنه فاسك بكبٌرته، إال أنه ال ٌخرج من إن مرتكب الكبٌر -أوال:

اإلٌمان بالكلٌة، فٌمكن اجتماع اإلٌمان مع هذا الفسك األصؽر ـ كما هو ممرر عند أهل السنة ـ، 

، وأمره إلى هللا تعالى، إن شاء ؼفر له برحمته، وإن (ٕ)ومن ثم فهو مإمن بإٌمانه فاسك بكبٌرته
إلى الجنة فٌما بعد; فؤهل السنة متفمون على أن فساق أهل الملة ـ وإن شاء عذبه بعدله، ومآله 

 .(ٖ)دخلوا النار، أو استحموا دخولها ـ فإنهم البد أن ٌدخلوا الجنة
ومن أصول أهل السنة والجماعة: أن الدٌن  " ٌمول ابن تٌمٌة ـ ممرًرا هذه المسؤلة ـ 

والجوارح، وأن اإلٌمان ٌزٌد بالطاعة  واإلٌمان لول وعمل، لول الملب واللسان،وعمل الملب
وٌنمص بالمعصٌة، وهم مع ذلن ال ٌكفرون أهل المبلة بمطلك المعاصً والكبابر كما ٌفعله 

ٌء  ًْ ًَ لَهُ ِمْن أَِخٌِه َش الخوارج، بل األخوة اإلٌمانٌة ثابتة مع المعاصً، كما لال سبحانه: }فََمْن عُِف
[، ولال سبحانه: }َوإِْن َطابِفَتَاِن ِمَن اْلُمْإِمِنٌَن اْلتَتَلُوا فَؤَْصِلُحوا 21ٔفَاتِّبَاعٌ بِاْلَمْعُروِؾ{]البمرة: 

ِ فَإِنْ  ٌْنَُهَما فَإِْن بََؽْت إِْحَداهَُما َعلَى اأْلُْخَرى فَمَاتِلُوا الهتًِ تَْبِؽً َحتهى تَِفًَء إِلَى أَْمِر َّللاه  فَاَءْت بَ
نَُهَما ِباْلعَْدلِ  ٌْ َ ٌُِحبُّ اْلُمْمِسِطٌَن] فَؤَْصِلُحوا بَ ٌَْن 5َوأَْلِسطُوا إِنه َّللاه [إِنهَما اْلُمْإِمنُوَن إِْخَوةٌ فَؤَْصِلُحوا َب

ٌْكُْم{]الحجرات:   [.  ٓٔ،5أََخَو
وال ٌسلبون الفاسك المّلً اإلسبلم بالكلٌة، وال ٌخلدونه فً النار، كما تمول المعتزلة،  -ثانٌا:

 [ . 5ٕان المطلك كما فً لوله: }َفتَْحِرٌُر َرلَبٍَة ُمْإِمنٍَة{ ]النساء: بل الفاسك ٌدخل فً اسم اإلٌم
ولد ال ٌدخل فً اسم اإلٌمان المطلك كما فً لوله تعالى: " ِإنهَما اْلُمْإِمنُوَن الهِذٌَن إِذَا  -ثالثا:

ٌِْهْم آٌَاتُهُ َزاَدتْ  ُ َوِجَلْت لُلُوبُُهْم َوإِذَا تُِلٌَْت َعلَ [، ولوله صلى هللا علٌه ُٕهْم إٌَِماناً{]األنفال: ذُِكَر َّللاه
ٌَْزِنً َوهَُو ُمْإِمٌن، َواَل ٌَْسِرُق ِحٌَن ٌَْسِرُق َوُهَو ُمْإِمٌن، َواَل ٌَْشَرُب  انًِ ِحٌَن  وسلم: " اَل ٌَْزنًِ الزه

ٌِْه فٌَِها أَْبَصاَرهُْم ِحٌَن اْلَخْمَر ِحٌَن ٌَْشَرُب َوهَُو ُمْإِمٌن َواَل ٌَْنتَِهُب نُْهبَةً ذات شرؾ ٌَْرفَُع  النهاُس إِلَ

                                                             

 (. 2ٕ٘( المفردات ص )1)
(هذا بالنسبة للحكم العام المطلك،فنطلك المول بنصوص الوعٌد والتكفٌر والتفسٌك ، وال نحكم للمعٌن بدخوله ٕ)
ً ذلن العام حتى ٌموم فٌه الممتضً الذي ال معارض له. انظر:مجموع فتاوى ابن ف

 (.55ٗ/1ٕ(،)1ٗٗ/ٗ(،)ٕٖٖ/ٓٔتٌمٌة)
 (.   1ٙٗ/ٗ(انظر:مجموع الفتاوى البن تٌمٌة )ٖ)
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، ونمول: هو مإمن نالص اإلٌمان، أو مإمن بإٌمانه، فاسك بكبٌرته، فبل (ٔ)ٌَْنتَِهبَُها َوهَُو ُمْإِمٌن"
 .(ٕ)ٌعطً االسم المطلك، وال ٌسلب مطلك االسم 

فارتكاب الكبٌر ٌعّد فسماً ٌنافً كمال اإلٌمان الواجب، وهذا الفسك ٌمكن اجتماعه مع 
اإلٌمان، وصاحبه متعّرض للوعٌد، فؤهل السنة ٌمولون بجواز التبعض فً االسم والحكم، بمعنى 

أن ٌكون مع الرجل بعض اإلٌمان ال كله، وٌثبت له من حكم أهل اإلٌمان وثوابهم بحسب ما 
 .(ٖ)ثبت له من العماب بحسب ما علٌه معه، كما ٌ

 وإذا تمرر مفهوم الفسك عند أهل السنة، فإننا نورد مفهومه عند المخالفٌن: 
 أوال: األشاعرة:

فؤما األشاعرة: فنجد فٌهم من ٌجعل الفاسك الملً مإمنًا بإطبلق، وٌعتبرونه مإمًنا حًما،  
: " فعلى هذا مهما كان مصدلاً بالجنان وإن أخّل بشًء من -وهو اآلمدي  –كما لال أحدهم 

األركان، فهو مإمن حمّاً، وانتفاء الكفر عنه واجب، وإن صح تسمٌته فاسماً بالنسبة إلى ما أخّل 
ٌّات  "   . (ٗ)به من الطاعات، وارتكب من المنه

 .(٘)وسمى اإلٌجً مرتكب الكبٌرة مإمناً بإطبلق  
وبجدر المول بؤن مرتكب الكبٌرة ـ عند أهل السنة ـ ال ٌعطً اإلٌمان المطلك، فبل ٌمال  

 عن الزانً، أو شارب الخمر ـ مثبًل ـ: إنه مإمن بإطبلق، ولكن نمٌده، فنمول: مإمن بإٌمانه
 فاسك بكبٌرته، أو مإمن نالص اإلٌمان.

تلن الممولة، فمال: " ما أعلم لوماً أحمك فً  –رحمه هللا  –ولد عاب إبراهٌم النخعً  
 . (ٙ)رأٌهم من هذه المرجبة ; ألنهم ٌمولون: مإمن ضاّل، ومإمن فاسك"

وعلى كّلٍ فإن ممالة أولبن األشاعرة متفرعة من لول جمهورهم بؤن اإلٌمان هو  
 التصدٌك، حٌث أخرجوا األعمال عن مسمى اإلٌمان.

 ثانٌا: المعتزلة:
وأما المعتزلة: فمفهوم الفسك عندهم على عكس الممالة السابمة، فالفاسك عندهم لٌس  

مإمنًا، كما أنه لٌس كافًرا، بل هو فً منزلة بٌن المنزلتٌن، ولم ٌمل أحد من المعتزلة بإٌمان 
 .(2)مرتكب الكبٌرة سوى األصم

ٌمول عبد الجبار الهمدانً المعتزلً: " صاحب الكبٌرة له اسم بٌن االسمٌن، وحكم بٌن  
الحكمٌن، ال ٌكون اسمه اسم الكافر، وال اسمه اسم المإمن، وإنما ٌسمى فاسماً، وكذلن فبل ٌكون 

 .(1)حكمه حكم الكافر، وال حكم المإمن، بل ٌفرد له حكم ثالث، وهو المنزلة بٌن المنزلٌتن "
 ولما كان مرتكب الكبٌرة ـ عندهم ـ فاسمًا ؼٌر مإمن، لذا حكموا علٌه بالخلود فً النار.

وكما لال عبد الجبار المعتزلً: " والذي ٌدل على أن الفاسك ٌُخلّد فً النار، وٌُعذّب فٌها 
أبداً ما ذكرناه من عمومات الوعٌد، فإنها كما تدل على أن الفاسك ٌفعل به ما ٌستحمه من 

 .(5)وبة، تدل على أنه ٌُخلّد " العم
 ثالثا: الزٌدٌة:

 .(ٓٔ)ولد تبع الزٌدٌةُ المعتزلة فً مفهوم الفسك، ووافمهوهم على ما سبك ذكره
                                                             

 ( . 2ٙ( ومسلم ، كتاب اإلٌمان ، ح )2ٕ٘ٗ( أخرجه البخاري ومسلم ، كتاب المظالم ح )ٖ٘)
 ( . ٙ٘ٔ-ٕ٘ٔح دمحم خلٌل هراس ص )( العمٌدة الواسطٌة بشرٗ٘)
 ( . ٗٗٔ( انظر : شرح األصفهانٌة : مخلوؾ ص )٘٘)
 ( . ٕٖٔ( ؼاٌة المرام فً علم الكبلم ص )ٙ٘)
 ( . 15ٖ( انظر : الموالؾ فً علِم الكبلم ص )2٘)
 ( . ٖٔٗ/ٔ( السنة لئلمام عبد هللا بن اإلمام أحمد حنبل )1٘)
 ( . ٖٖٖ/ٔ( انظر : مماالت اإلسبلمٌٌن )5٘)
 ( . 52ٙ( شرح األصول الخمسة ص )ٓٙ)
 ( . ٙٙٙ( شرح األصول الخمسة ص )ٔٙ)
( ومصباح العلوم فً 2٘( انظر : مثبلً العمد الثمٌن فً معرفة رب العالمٌن للحسٌن بن بدر الدٌن ص )ٕٙ)

ًّ المٌوم للرصاص ، ص )  ( . ٕٓمعرفة الح
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 المرآن

ٌِْه َوَجعََل ِمْنهُ  ُ َوَؼِضَب َعلَ ِ َمْن لَعَنَهُ ّللا  اْلِمَرَدَة ُم }لُْل َهْل أُنَبِّئُكُْم بَِشّرٍ ِمْن ذَِلَن َمثُوبَةً ِعْنَد ّللا 
 [ٓٙ({ ]المائدة: َٓٙواْلَخنَاِزٌَر َوَعبََد الط اؼُوَت أُولَئَِن َشرٌّ َمَكانًا َوأََضلُّ َعْن َسَواِء الس بٌِِل )

 التفسٌر:
للمإمنٌن: هل أخبركم بمن ٌُجاَزى ٌوم المٌامة جزاًء أشده ِمن جزاء هإالء  -أٌها النبً-لل 
 الفاسمٌن؟

هم هللا من رحمته وَؼِضب علٌهم، وَمَسَخ َخْلمهم، فجعل منهم إنهم أسبلفهم الذٌن طرد
المردة والخنازٌر، بعصٌانهم وافترابهم وتكبرهم، كما كان منهم عُبهاد الطاؼوت ]وهو كل ما عُبِد 
من دون هللا وهو راٍض[، لمد ساء مكانهم فً اآلخرة، وضله َسْعٌُهم فً الدنٌا عن الطرٌك 

 الصحٌح.
 سبب النزول:

ل مماتل:" لالت الٌهود للمإمنٌن: ما نعلم أحدا من أهل هذه األدٌان ألل حظا فً الدنٌا لا
:}لل هل أنببكم بشر من ذلن{، ٌعنى: المإمنٌن }مثوبة عند -عز وجل -واآلخرة منكم. فؤنزل هللا

 .(ٔ): }من لعنه هللا{..."-ملسو هيلع هللا ىلص -هللا{، ٌعنً: ثوابا من عند هللا، لالت الٌهود: من هم ٌا دمحم؟ فمال النبً
ِ{ ]المابدة:   أٌها -[، أي:" لل ٓٙلوله تعالى:}لُْل َهْل أُنَبِّبُكُْم بَِشّرٍ ِمْن ذَِلَن َمثُوبَةً ِعْنَد َّللاه

 .(ٕ)للمإمنٌن: هل أخبركم بمن ٌُجاَزى ٌوم المٌامة جزاًء أشده ِمن جزاء هإالء الفاسمٌن؟" -النبً
 .(ٖ)أي: هل أخبركم بشر جزاء عند هللا ٌوم المٌامة مما تظنونه بنا ؟" لال ابن كثٌر:" 
لل هل أنببكم بشر من ذلن أي بشر من نممتكم علٌنا، ولٌل: من شر  لال النحاس:أي:" 

 .(ٗ)ما ترٌدون لنا من المكروه"

الكتاب لال الطبري:" لل ، ٌا دمحم، لهإالء الذٌن اتخذوا دٌنكم هزًوا ولعبًا من الذٌن أوتوا 
من لبلكم والكفار  هل أنببكم ، ٌا معشر أهل الكتاب، بشر من ثواب ما تنِممون منا من إٌماننا 

 .(٘)باهلل وما أنزل إلٌنا من كتاب هللا، وما أنزل من لبلنا من كتبه ؟"
ذكر أن إٌماننا باهلل وما أنزل إلٌنا إن كان شرا عندكم، فإنً أنببكم بما هو  لال الراؼب:" 
 .(ٙ)بة عند هللا منه"شر عال
 .(2)مثوبة عند هللا{، ٌمول: ثوابا عند هللا" لال السدي:"} 
ٌر ثََواًبا{  لال ابن زٌد:"  ٌْ المثوبة، الثواب،  مثوبة الخٌر،  ومثوبة الشر ، ولرأ: }َخ

 .(1)["ٗٗ]سورة الكهؾ: 
 [، لوالن:ٓٙلوله تعالى:}بَِشّرٍ ِمْن ذَِلَن{ ]المابدة: وفً  

 .(ٓٔ)، ومماتل(5)من المإمنٌن، لاله ابن عباس أحدهما: بشر
 .(ٔٔ)والثانً: بشر مما نممتم من إٌماننا، لاله الزجاج

لال ابن عطٌة:" ومشى المفسرون فً هذه اآلٌة على أن الذٌن أمر أن ٌمول لهم:هل  
سند وتوبع علٌه ولم ٌ (ٔ)أنببكم، هم الٌهود والكفار المتخذون دٌننا هزإا ولعبا، لال ذلن الطبري

                                                             
 .ٖٙ٘/ٔ، وانظر: زاد المسٌر:11ٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٔ)
 .1ٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٕٗٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .2ٕٗ/ٔإعراب المرآن: (ٗ)
 .ٖ٘ٗ/ٓٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .12ٖ/٘تفسٌر الراؼب االصفهانً: (ٙ)
 .ٗٙٔٔ/ٗ(:صٓٙ٘ٙأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .ٖٙٗ/ٓٔ(:صٕٕٕٔٔأخرجه الطبري) (1)
 .ٖٙ٘/ٔانظر: زاد المسٌر: (5)
 .11ٗ/ٔانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٓٔ)
 .12ٔ/ٕانظر: معانً المرآن: (ٔٔ)
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فً ذلن إلى متمدم شٌبا، واآلٌة تحتمل أن ٌكون المول للمإمنٌن، أي لل ٌا دمحم للمإمنٌن هل 
أنببكم بشر من حال هإالء الفاسمٌن فً ولت الرجوع إلى هللا... وتحتمل اآلٌة أن ٌكون المول 

 .(ٕ)للحاضرٌن من بنً إسرابٌل واإلشارة بـ}ذلن{ إلى إٌمان المإمنٌن وجمٌع حالهم"
مثوبة مختصة باإلحسان، وضعت موضع العموبة على سبٌل التهكم، على طرٌمة لول وال
 :(ٖ)الشاعر

ٌْنهْم ضْرٌب َوِجٌعُ  ٌٍْل                تَِحٌهةُ بَ ٌٍْل لَْد َدلَْفُت لََها بَِخ  َوَخ
ْرهُْم بِعَذَاٍب أَِلٌٍم{ ]آل عمر ، ٕٔان: أي: لٌس بٌنهم تحٌة لمنافاة الضرب للتحٌة، ومنه } فَبَّشِ

 .(ٗ) [ٕٗ، االنشماق:ٖٗالتوبة:
بسكون « أنببكم»لرأ الجمهور:} أنببكم{ بفتح النون وشد الباء، ولرأ ابن وثاب والنخعً 

 .(٘)النون وتخفٌؾ الباء من أنبؤ
بضم الثاء وسكون الواو، ولرأ ابن برٌدة واألعرج ونبٌح وابن « مثوبة»ولرأ أكثر الناس: 

 .(ٙ)وفتح الواو بسكون الثاء« مثوبة»عمران 
ٌِْه{ ]المابدة:   ُ َوَؼِضَب َعلَ [، أي:" إنهم أسبلفهم الذٌن طردهم ٓٙلوله تعالى:}َمْن لَعَنَهُ َّللاه

 .(2)هللا من رحمته وَؼِضب علٌهم"
 .(1)من أبعده هللا وأْسَحمه من رحمته  وؼضب علٌه" لال الطبري:أي:" 
ٌِْه { أي: ؼضبًا ال ٌرضً بعده أي: ]من[ أبعده من رحمته، }وَ  لال ابن كثٌر:"  َؼِضَب َعلَ

 .(5)أبًدا"
 .(ٓٔ)وهو ممن أبعدهم هللا من رحمته وسخط علٌهم" لال الراؼب:أي:" 
 .(ٔٔ)وهم الٌهود، فإن لم ٌمتل ألر بالخراج وؼضب علٌه" لال مماتل:" 
 .(ٕٔ)الملعون هو المطرود عن الخٌرات" لال الماترٌدي:" 

"من لعنه هللا بالجزٌة، وؼضب علٌه بعبادة العجل، فهم  لال أبو صالح عن ابن عباس: 
 .(ٖٔ)شر مثوبة عند هللا"

لال الزمخشري:" فإن للت: المعالبون من الفرٌمٌن هم الٌهود، فلم شورن بٌنهم فً  
ٌزعمون أن المسلمٌن ضالون مستوجبون للعماب، فمٌل لهم:  -لعنوا -العموبة؟ للت: كان الٌهود

 .(ٗٔ)ة فً الحمٌمة والٌمٌن من أهل اإلسبلم فً زعمكم ودعواكم"من لعنه هللا شر عموب

                                                                                                                                                                               
 .ٖ٘ٗ/ٓٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٕٔٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٕ)
/ ٖله فً: "كتاب سٌبوٌه" . ولد ورد منسوبًا 5ٌٗٔمال هو: عمرو بن معد ٌكرب الزبٌدي. كما فً: شعره  (ٖ)

 .5٘ٔ، و"الممتع فً صنعة الشعر" ٙ٘ٓٔ/ ٕ، و"العمدة" البن رشٌك ٓ٘ٔ، و"النوادر" ألبً زٌد ٓ٘
، ٖٔٗ/ ٗ، ٕٓ/ ٕ، و"الممتضب" ٕٖٕ/ ٕوأوردته المصادر التالٌة ؼٌر منسوب: "كتاب سٌبوٌه" 

، و"شرح 2ٖ٘/ ٖالوجٌز" ، و"المحرر 1ٖ٘، ٕٙٔ، و"مفردات ألفاظ المرآن" 1ٖٙ/ ٔو"الخصابص" 
; حٌث ذكر نسبته للشاعر ولم ٌجزم ٖٕٙ، 2ٕ٘/ 5، و"خزانة األدب" ٖٖ٘/ ٔ، و"التصرٌح" 1ٓ/ ٕالمفصل" 

 بذلن.
 .ٔ٘ٙ/ٔانظر: الكشاؾ: (ٗ)
 .ٕٓٔ/ٕانظر: المحرر الوجٌز: (٘)
 .ٕٔٔ-ٕٓٔ/ٕانظر: المحرر الوجٌز: (ٙ)
 .1ٔٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .2ٖٗ/ٓٔتفسٌر الطبري: (1)
 .ٕٗٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (5)
 .12ٖ/٘تفسٌر الراؼب االصفهانً: (ٓٔ)
 .11ٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٔٔ)
 .5ٗ٘/ٕتفسٌر الماترٌدي: (ٕٔ)
 .ٖٙ٘/ٔزاد المسٌر:(ٖٔ)
 .ٕ٘ٙ/ٔالكشاؾ: (ٗٔ)
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[، أي:" وَمَسَخ َخْلمهم، فجعل ٓٙلوله تعالى:}َوَجعََل ِمْنُهُم اْلِمَرَدةَ َواْلَخنَاِزٌَر{ ]المابدة:  
 .(ٔ)منهم المردة والخنازٌر"
 .(ٕ)ومسخهم المردة والخنازٌر" لال الراؼب:أي:"

 .(ٖ)د": مسخت من ٌهولال مجاهد:"
 .(ٙ)فً شؤن المابدة" (٘)، والخنازٌر(ٗ)المردة فً شؤن الحٌتان لال مماتل:"

لٌل: وجعل منهم المردة أصحاب السبت، والخنازٌر كفار أهل مابدة  لال الزمخشري:"
عٌسى. ولٌل: كبل المسخٌن من أصحاب السبت، فشبانهم مسخوا لردة، ومشاٌخهم مسخوا 
خنازٌر، وروى أنها لما نزلت كان المسلمون ٌعٌرون الٌهود وٌمولون ٌا إخوة المردة والخنازٌر 

 .(2)فٌنكسون رءوسهم"
د لال: سبل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عن المردة والخنازٌر، أهً مما مسخ هللا تعالى؟ ابن مسعولال  

فٌجعل لهم نَْسبل وال َعِمبًا وإن المردة  -أو لال: لم ٌمسخ لوًما  -فمال:إن هللا لم ٌهلن لوًما 
 .(1)والخنازٌر كانت لبل ذلن"

 ملسو هيلع هللا ىلص عن المردة والخنازٌر، وفً رواٌة أخرى عن ابن مسعود أٌضا:" سؤلنا رسول هللا 
أهً من نسل الٌهود ؟ فمال: "ال إن هللا لم ٌلعن لوًما فٌمسخهم فكان لهم نسل، ولكن هذا خلك 

 .(5)كان، فلما ؼضب هللا على الٌهود فمسخهم، جعلهم  مثلهم"
عن عُمَر بن كثٌر بن أفلح مولى أبً أٌوب وفً سبب مسخهم خنازٌر، فروي  

ثت أن المسخ فً بنً إسرابٌل من الخنازٌر، كان أن امرأة من بنً األن صاري، لال: "حّدِ
إسرابٌل كانت فً لرٌة من لرى بنً إسرابٌل، وكان فٌها َمِلن بنً إسرابٌل، وكانوا لد 
استجمعوا على الهلكة، إال أّن تلن المرأة كانت على بمٌة من اإلسبلم متمسكة به، فجعلت تدعو 

إذا اجتمع إلٌها ناس فتابعوها على أمرها لالت لهم: إنه ال بد لكم من أن تجاهدوا  إلى هللا، حتى

عن دٌن هللا، وأن تنادوا لومكم بذلن، فاخرجوا فإنً خارجة. فخرجت، وخرج إلٌها ذلن الملن 
ع الناس إلٌها،  فً الناس، فمتل أصحابها جمًٌعا، وانفلتت من بٌنهم. لال: ودعت إلى هللا حتى تجمه

ى إذا رضٌت منهم، أمرتهم بالخروج، فخرجوا وخرجت معهم، وأصٌبوا جمٌعًا وانفلتت من حت
بٌنهم. ثم دعت إلى هللا حتى إذا اجتمع إلٌها رجال واستجابوا لها، أمرتهم بالخروج، فخرجوا 
وخرجت، فؤصٌبوا جمٌعًا، وانفلتت من بٌنهم، فرجعت ولد أٌست، وهً تمول: سبحان هللا، لو 

ًٌّ وناصٌر، لمد أظهره بَْعدُ! لال: فباتت محزونة، وأصبح أهل المرٌة ٌسعون كان لهذا ا لدٌن ول
فً نواحٌها خنازٌَر، لد مسخهم هللا فً لٌلتهم تلن، فمالت حٌن أصبحت ورأت ما رأت: الٌوم 
أعلم أن هللا لد أعزه دٌنه وأمر دٌنه! لال: فما كان مسخ الخنازٌر فً بنً إسرابٌل إال على ٌدْي 

 .(ٓٔ)لن المرأة"ت

                                                             
 .1ٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .12ٖ/٘تفسٌر الراؼب االصفهانً: (ٕ)
 .5ٖٗ/ٓٔ(:صٕٕٕٗٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .الحٌتان هً: األسمان التً نهوا عن صٌدها ٌوم السبت فاصطادوها بالحٌلة فمال لهم هللا: كونوا لردة خاسبٌن(ٗ)

 [.٘ٙ}َولَمَْد َعِلْمتُُم الهِذٌَن اْعتََدْوا ِمْنكُْم فًِ السهْبِت فَمُْلَنا لَُهْم كُونُوا لَِرَدةً َخاِسبٌَِن{ ]البمرة :  لال تعالى:
وأما المابدة فمد طلبها عٌسى من السماء واشترط علٌهم اإلٌمان باهلل وأال ٌرفعوا شٌبا منها فؤكلوا منها ثم (٘)

 .كفروا ورفعوا من المابدة فدعا علٌهم عٌسى: أن ٌلعنهم هللا كما لعن أصحاب السبت، فمسخهم هللا خنازٌر
 .11ٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٙ)
 .ٖ٘ٙ/ٔالكشاؾ: (2)
 .(ٖٕٙٙصحٌح مسلم برلم )(1)
( وفً إسناده دمحم بن زٌد الكندي وهو مجهول ، وأبو 5ٖ٘/ٔ( ومسند أحمد )2ٖٓمسند الطٌالسً برلم )(5)

 .األعٌن العبدي ضعٌؾ
 .1ٖٗ/ٓٔ(:صٖٕٕٕٔأخرجه الطبري)(ٓٔ)
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لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "الحٌات َمْسخ الجن، كما ُمِسَخِت المردة  وروي عن ابن عباس:" 
 .(ٕ).  لال ابن كثٌر:"هذا حدٌث ؼرٌب جدا"(ٔ)والخنازٌر"

لوله تعالى: }وجعل{ هً بمعنى صٌر، ولال أبو علً فً كتاب الحجة لال ابن عطٌة:"و
وهذه منه رحمه هللا نزعة اعتزالٌة، ألن لوله: }وعبد الطاؼوت{ تمدٌره ، (ٖ)«خلك»هً بمعنى 

 .(ٗ)ومن عبد الطاؼوت، والمعتزلة ال ترى أن هللا ٌصٌر أحدا عابد الطاؼوت"
 .(٘)[، أي:" وجعل منهم عُبهاد الطاؼوت"ٓٙلوله تعالى:}َوَعبََد الطهاؼُوَت{ ]المابدة: 

وتصدٌمها لراءة ابن مسعود:  . لال البؽوي:"(ٙ)ومن عبد الطاؼوت" لال الطبري:أي:"
 .(2)«"ومن عبدوا الطاؼوت»

 .(1)وجعل منهم من عبد الطاؼوت"لال ابن كثٌر:أي:"
 .(5)فٌها تمدٌم وعبد الطاؼوت، ٌعنً: ومن عبد الطاؼوت وهو الشٌطان" لال مماتل:

 .(ٓٔ)لال الزجاج:أي:" أطاع الشٌطان فٌما سول له وأؼراه به"
 .(ٔٔ)لال: "للت البن أبً لٌلى:}وعبد الطاؼوت{، فمال: فخدم الطاؼوت" أبو ؼسانلال 

 عباد الطاؼوت؟   لال الزمخشري:" فإن للت: كٌؾ جاز أن ٌجعل هللا منهم
 للت: فٌه وجهان: 

 أحدهما: أنه خذلهم حتى عبدوه. 
الهِذٌَن هُْم ِعبَاُد  والثانً: أنه حكم علٌهم بذلن ووصفهم به، كموله تعالى: }َوَجعَلُوا اْلَمبَلبَِكةَ 

ْحَمِن إِنَاثًا{ ]الزخرؾ:   .(ٕٔ)["5ٔالره
 على ألوال:« الطاؼوت»ولد تعددت عبارات أهل التفسٌر فً معنى

، (ٖ)، والشعبً(ٕ)، ومجاهد(ٔ)، وهو لول عمر بن الخطاب(ٖٔ)أحدها: أنه الشٌطان
، (5)وابن كثٌر ،(1)، واختاره الزجاج(2)، وعكرمة(ٙ)، والسدي(٘)، ولتادة(ٗ)والضحان

 وآخرون. (ٓٔ)الماسمًو
                                                             

زار فً ( والبٖٔٗ/ٔٔ( "موارد" والطبرانً فً المعجم الكبٌر )1ٓٓٔرواه ابن حبان فً صحٌحه برلم )(ٔ)
( من طرق عن عبد العزٌز بن المختار 5ٕٓ/ٕ( "كشؾ األستار" وابن أبً حاتم فً العلل )ٕٖٕٔمسنده برلم )

 به.
ولال ابن أبً حاتم : سمعت أبا زرعة ٌمول : "هذا الحدٌث هو مولوؾ ال ٌرفعه إال عبد العزٌز بن المختار وال 
 بؤس فً حدٌثه".

ابن كثٌر إال أن ٌكون لصد أن عبد العزٌز بن المختار لد خالفه فٌه معمر  ولم ٌتبٌن لً وجه ؼرابته عند الحافظ
(. فهذا بعٌد وهو محتمل ٖٔٗ/ٔٔ، فرواه عن أٌوب عن عكرمة به مولوفاً. رواه الطبرانً فى المعجم الكبٌر )

انً ، ولد صحح هذا الحدٌث الحافظ الممدسى فً المختارة ، كما فً السلسلة الصحٌحة للشٌخ ناصر األلب
(ٗ/ٖٗ5). 
 .ٖٗٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
: خلك كما لال: }وجعل منها زوجها{ ]األعراؾ: «جعل». لال:" ومعنى:ٖٕٙ/ٖانظر: الحجة للمراء السبعة: (ٖ)

 [، ولٌس عبد".ٔ[، وكما لال: }وجعل الظلمات والنور{ ]األنعام: 15ٔ
 .ٕٔٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٗ)
 ٕٖٗ/ٔتفاسٌر:، وصفوة ال1ٔٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٖٗٗ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .2٘/ٖتفسٌر البؽوي: (2)
 .ٖٗٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (1)
 .15ٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (5)
 .12ٔ/ٕمعانً المرآن: (ٓٔ)
 .٘ٙٔٔ/ٗ(:صٖٙ٘ٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
 .ٖ٘ٙ/ٔالكشاؾ: (ٕٔ)
وٌدل لهذا لوله تعالى : }إنما ذلكم الشٌطان  ( لال الشنمٌطً:" لال بعض العلماء : )الطاؼوت(: الشٌطان،ٖٔ)

ٌخوؾ أولٌاءه{، أي ٌخوفكم من أولٌابه . ولوله تعالى : }الذٌن آمنوا ٌماتلون فى سبٌل هللا والذٌن كفروا ٌماتلون 
فى سبٌل الطاؼوت فماتلوا أولٌاء الشٌطان إن كٌد الشٌطان كان ضعٌفا، ولوله : }أفتتخذونه وذرٌته أولٌاء من 

وهم لكم عدو{ ولوله : }إنهم اتخذوا الشٌاطٌن أولٌاء{، والتحمٌك أن كل ما عبد من دون هللا فهو طاؼوت دونى 



2ٕ 
 

 .(ٖٔ)والشعبً (ٕٔ)، ودمحم ابن سٌرٌن(ٔٔ)والثانً: أنه الساحر، وهو لول أبً العالٌة
 .(2ٔ)، وابن جرٌج(ٙٔ)والرفٌع ،(٘ٔ)، وسعٌد بن جبٌر(ٗٔ)والثالث: الكاهن، وهو لول جابر

ٌعبد من دون َّللاه والرابع: األصنام واألوثان، وما ٌدعو إلٌه الشٌطان من عبادة كل ما 

تعالى
(ٔ1)

 .(5ٔ). روي ذلن عن مالن
 .(ٕٓ)والخامس: َمَرَدة اإلنس والجن

والسادس: ولٌل: أنه كل ذي طؽٌان طؽى على هللا، فٌعبد من دونه، إما بمهر منه لمن 

عبده، أو بطاعة له، سواء كان المعبود إنساناً أو صنماً، روي ذلن عن اإلمام مالن
(ٕٔ)

، وابن 

المٌم
(ٕٕ)

 .(ٖٕ)وهذا لول أبً جعفر الطبري، 

اَرةٌ  والسابع: أنها النفس لطؽٌانها فٌما تؤمر به من السوء، كما لال تعالى:}إِنه النهْفَس ألَمه
 .(ٕٗ)[، ذكره الماوردي ٖ٘بِالسُّوِء{ ] ٌوسؾ: 

، وهو (ٔ)أن الطاؼوت عبارة عن كل ُمعتٍد وكل معبود من دون هللا -وهللا أعلم-والراجح
 وؼٌرهم. وبه لال أكثر أهل العلم. (ٕ)إلمام الطبري وأبً حٌاناختٌار ا

                                                                                                                                                                               

والحظ األكبر من ذلن للشٌطان كما لال تعالى : }ألم أعهد إلٌكم ٌا بنى ءادم أن ال تعبدوا الشٌطان{، ولال: }إن 
ال عن خلٌله ابرهٌم:}ٌا أبت ال تعبد الشٌطان{، ٌدعون من دونه إال إناثا وإن ٌدعون إال شٌطانا مرٌدا{، ول

ولال:}وإن الشٌاطٌن لٌوحون إلى أولٌابهم لٌجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون{،إلى ؼٌر ذلن من 
 [.5٘ٔ/ٔاآلٌات".]أضواء البٌان: 

 .5٘ٗ/ٕ(:ص1ٕٔٙ. وابن ابً حاتم)2ٔٗ/٘(:ص1ٖ٘٘( و)1ٖٗ٘(أنظر:تفسٌر الطبري)ٔ)
 .2ٔٗ/٘(:ص1ٖٙ٘طبري)( أنظر: تفسٌر الٕ)
 .2ٔٗ/٘(:ص1ٖ2٘(أنظر: تفسٌر الطبري)ٖ)
 .2ٔٗ/٘(:ص1ٖ1٘(أنظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
 .2ٔٗ/٘(:ص1ٖ5٘(أنظر: تفسٌر الطبري)٘)
 .2ٔٗ/٘(:ص1ٗٓ٘(أنظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
أََحٌد ِمنْكُْم ِمِن اْلؽَابِِط﴾، لبل الحدٌث رلم البخاري، كتاب التفسٌر، باب لوله: ﴿َوإِْن كُنْتُْم َمْرَضى أَْو عَلَى سَفٍَر أَْو َجاَء (2)

ٌَْطاٌن، َوالطهاؼُوُت: اْلَكاِهُن". ، ولفظه: "1ٖ٘ٗ  اْلِجْبُت بِِلَساِن اْلَحبََشِة: َش
 .12ٔ/ٕانظر: معانً المرآن: (1)
ا 1ٖٙ/ٔ( أنظر: تفسٌر ابن كثٌر: 5) فإنه ٌشمل ، إذ ٌمول: " ومعنى لوله فً الطاؼوت : إنه الشٌطان لوي جدا

 كل شر كان علٌه أهل الجاهلٌة ، من عبادة األوثان والتحاكم إلٌها واالستنصار بها".
 . 5ٗٔ/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٓٔ)
 .2ٔٗ/٘(:ص1ٗٔ٘(أنظر: تفسٌر الطبري)ٔٔ)
 .2ٔٗ/٘(:ص1ٕٗ٘(أنظر: تفسٌر الطبري)ٕٔ)
 .5٘ٗ/ٕ(:صٕٕٓٙ( أنظر تفسٌر ابن أبً حاتم)ٖٔ)
فسٌر، باب لوله: }َوإِْن كُنْتُْم َمْرَضى أَْو عَلَى سَفٍَر أَْو َجاَء أََحدٌ ِمنْكُْم ِمِن اْلؽَابِِط{، لبل البخاري، كتاب الت( صحٌح ٗٔ)

ٌْنَةَ َواِحٌد، َوفًِ أَْسلََم َواِحٌد، َوفًِ كُّلِ (، ولفظه: "1ٖ٘ٗالحدٌث رلم ) َها: فًِ ُجَه ٌْ "َكانَْت الطهَواِؼٌُت الهتًِ ٌَتََحاَكُموَن إَِل
 ٍ ًّ ٌَْطاُن". َح ٌِْهْم الشه اٌن ٌَْنِزُل َعلَ  َواِحٌد، كُهه

 .1ٔٗ/٘(:ص1ٖٗ٘(أنظر: تفسٌر الطبري)٘ٔ)
 . والرفٌه: ، هو أبو العالٌة الرٌاحً.1ٔٗ/٘(:ص1ٗٗ٘(أنظر: تفسٌر الطبري)ٙٔ)
 .1ٔٗ/٘(:ص1ٗ٘٘(أنظر: تفسٌر الطبري)2ٔ)
ِ{.، 2ٗٗ -ٙٗٗ/ ٕ( انظر: تفسٌر المرآن العظٌم، البن كثٌر، 1ٔ) َْكفُْر بِالطهاؼُوِت َوٌُْإِمْن بِاَّلله  تفسٌر لوله تعالى: }فََمْنٌ 
 .5٘ٗ/ٕ(:صٕٕٕٙ( تفسٌر ابن أبً حاتم)5ٔ)
 .2ٕٖ/ٔ( أنظر: النكت والعٌون: ٕٓ)
، عن ابن وهب، عن اإلمام مالن، وانظر: فتح المجٌد شرح كتاب التوحٌد، 1ٕٗ/ ٘( ذكره المرطًب فً تفسٌره، ٕٔ)

 .ٗٗص 
ما لٌل فً تعرٌؾ الطاؼوت ما ذكره ابن المٌم / بموله: "والطاؼوت كل ما تجاوز به العبد حده من  وأجمع( ٕٕ)

 [.ٓ٘/ ٔ" . ]إعبلم المولعٌن عن رب العالمٌن، معبود أو متبوع أو مطاع
 .5ٔٗ/٘( أنظر: تفسٌر الطبري: ٖٕ)
 .2ٕٖ/ٔ( أنظر: النكت والعٌون: ٕٗ)
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 :(ٖ)[، على وجهٌنٕٙ٘واختلفوا فً أصل كلمة }الطهاؼُوِت{]البمرة:
 :(ٗ)أحدهما: أنه اسم أعجمً معّرب، ومن ثم اختلؾ هإالء فً اشتماله على ألوال

 . (٘)الحد"لال الشوكانً: "الطاؼوت: فعلوت، من طؽى ٌطؽً وٌطؽو، إذا جاوز  -أ
 مفرد، أي اسم جنس، ٌشمل الملٌل والكثٌر.  (ٙ)لال سٌبوٌه: "هو اسم مذكهر"-ب

ولال أبو على الفارسً: "إنه مصدر: كرهبوت، وجبروت، ٌوصؾ به الواحد،  -ج
، كجبذ، وجذب، ثم تملب (2)والجمع، وللبت المه إلى موضع العٌن، وعٌنه إلى موضع البلم"

 . (1)تحرن ما لبلها، فمٌل: طاؼوت. واختار هذا المول النحاسالواو ألًفا; لتحركها، و
والثانً:أن "أصل الطاؼوت فً اللؽة: مؤخوذ من الطؽٌان، ٌإدي معناه من ؼٌر اشتماق، 

 .(5)كما لٌل: آلٍل، من اللإلإ"
 .(ٓٔ)والثانً: أنه اسم عربً مشتك من الطاؼٌة، لاله ابن بحر

، وكسر التاء من «عبد»لباء من ، بضم ا«وعبد الطاؼوت»لرأ حمزة وحده:
 .(ٔٔ)ولرأ البالون:}وعبد الطاؼوت{ منصوبا كله، «الطاؼوت»

 .(ٕٔ)«وعابد الطاؼوت»ولرأ بُرٌدة األسلمً:
 .(ٗٔ)، ردا إلى المعنى. لال الراؼب:" وهو أجود"(ٖٔ)«وعبدوا»ولرأ ابن مسعود:  

وهذه لراءة ال معنى لها،  الطبري:"، لال (٘ٔ)«َوعُبَِد الطهاؼُوتُ  »ولرأ أبو جعفر النحوي: 
هم به عباُدتهم الطاؼوت. وأما الخبر  ألن هللا تعالى ذكره، إنما ابتدأ الخبر بذّم ألوام، فكان فٌما ذمه
عن أن الطاؼوت لد عُبد، فلٌس من نوع الخبر الذي ابتدأ به اآلٌة، وال من جنس ما ختمها به، 

ه إلٌه فً الصحة"  .(ٙٔ)فٌكون له وجه ٌوجه
 .(2ٔ)[، أي:"لمد ساء مكانهم فً اآلخرة"ٓٙلوله تعالى:}أُولَبَِن َشرٌّ َمَكانًا{ ]المابدة:  

                                                                                                                                                                               

  ٗ.ٖٓفهانى: (انظر :المفردات فى ؼرٌب المرآن لؤلصٔ)
( لال أبو حٌان بعد أن سرد األلوال فً معنى )الطاؼوت(: " وٌنبؽً أن تجعل هذه األلوال كلها تمثٌبلً ، ألن ٕ)

 [.ٕٓٔ/ٕالطاؼوت محصور فً كل واحد منها".]البحر المحٌط: 
 .1ٕٖ/ٔ( أنظر: النكت والعٌون:ٖ)
، والبحر 1ٕٔ/ٖسٌر المرطبً: ، وتفٖٗٗ/ٔ، والمحرر الوجٌز: 2ٕ٘/ٔ( انظر: فتح المدٌر: ٗ)

 .2ٖٔ/ٗ، والحجة للمراء السبعة: 55/ٕ، وفتح البٌان فً مماصد المرآن: 55٘/ٕالمحٌط:
 .2ٕ٘/ٔ(فتح المدٌر: ٘)
. وذكر صاحب اللسان)طؽى(، لال ابن منظور: ٌمع على الواحد، والجمع، والمذكر، ٕٓٗ/ٖ( الكتاب: ٙ)

شٌطان، والكاِهُن، وكلُّ رأٍْس فً الضهبللة، ولد ٌكون واحداً لال والمإنث، وهً مشتمة من طؽى، والطاؼوُت ال
ٌَتََحاَكُموا إِلَى الطهاؼُوِت َولَْد أُِمُروا أَْن ٌَْكفُُروا بِِه{]النساء:  [، ولد ٌكون َجْمعاً، لال تعالى: ٓٙتعالى: }ٌُِرٌُدوَن أَْن 

ٌَاُإهُُم الطهاؼُوُت{]البمر [، وهو مثل الفُْلِن ٌُذَكهُر وٌإنهث، لال تعالى: }َوالهِذٌَن اْجتَنَبُوا 2ٕ٘ة: }َوالهِذٌَن َكفَُروا أَْوِل
[، والطاؼوُت ٌكوُن من األَْصناِم، وٌكون من الِجّنِ واإِلنس، وٌكون من 2ٔالطهاؼُوَت أَْن ٌَْعبُُدوَها{]الزمر: 

ٌٍَة، وٌ جوز أَن ٌُراد بالطهواِؼً: من َطؽَى فً الشٌاطٌن، وجمُع الطاؼوِت: َطواِؼٌُت، والطهَواِؼً: جمع طاؼ
، مادة )طؽى(،و ٕٕٖ/ ٖ، مادة )طؽى( ، و مماٌٌس اللؽة، 2/ ٘ٔلسان العرب البن منظور،  الكُفِر، وجاَوَز الَحده".]

 ، مادة )طؽى([.2ٖٕ/ ٕالمصباح المنٌر، 
 .ٖٗٗ/ٔ( المحرر الوجٌز: 2)
 . 2ٕٓ/ٔ( أنظر: معانً المرآن: 1)
 .5ٕٙ/ٔالمرآن للنحاس: ( معانً 5)
 . ولم اجده فً تفسٌر ابً مسلم األصفهانً المشهور بابن بحر.1ٕٖ( نمبل عن الماوردي فً النكت والعٌون: ٓٔ)
:"عشرون وجها من ٗٙ٘-ٖٙ٘/ٔ. وذكر فٌه ابن الجوزي فً زاد المسٌر:ٕٙٗانظر: السبعة فً المراءات: (ٔٔ)

 المراءة".
 .ٓٗٗ/ٓٔ(:5ٕٕٕٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .12ٖ/٘انظر: تفسٌر الراؼب االصفهانً: (ٖٔ)
 .12ٖ/٘تفسٌر الراؼب االصفهانً: (ٗٔ)
 ..ٔٗٗ/ٓٔ(:1ٕٕٕٔانظر: تفسٌر الطبري)(٘ٔ)
 .ٓٗٗ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٙٔ)
 .1ٔٔالتفسٌر المٌسر: (2ٔ)
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 .(ٔ)"فً الدنٌا، ٌعنً: شر منزلة" لال مماتل:
 .(ٕ)أي: مما تظنون بنا" لال ابن كثٌر:" 

أولبن الملعونون الممسوخون شر مكانا جعلت الشرارة للمكان وهً  لال الزمخشري:"
ألهله. وفٌه مبالؽة لٌست فً لولن: أولبن شر وأضل، لدخوله فً باب الكناٌة التً هً أخت 

 .(ٖ)المجاز"
لال ابن الجوزي:" أي: هإالء الذٌن وصفناهم شر مكانا من المإمنٌن، وال شر فً مكان  

بنً على كبلم الخصم، حٌن لالوا للمإمنٌن: ال نعرؾ شرا منكم، فمٌل: المإمنٌن، ولكن الكبلم م
 .(ٗ)من كان بهذه الصفة، فهو شر منهم"

، ٌحتمل أن ٌرٌد فً اآلخرة، فالمكان على وجهه أي المحل «مكان»و لال ابن عطٌة:" 
 .(٘)إذ محلهم جهنم، وأن ٌرٌد فً الدنٌا فهً استعارة للمكانة والحالة"

 ٌمال: لٌس فً المإمنٌن شر فكٌؾ جاء:}أولبن شر مكانا{؟ ففً هذا أجوبة:  لال النحاس:"
» حكى الكوفٌون: العسل أحلى من الخل، وإن كان مردودا، ولال أبو إسحاق: المعنى:

 . (ٙ)«أولبن شر مكانا على لولكم
لما  ومن أحسن ما لٌل فٌه: أولبن الذٌن لعنهم هللا شر مكانا فً اآلخرة من مكانكم فً الدنٌا

لحمكم من الشر، ولٌل: أولبن الذٌن نسٌهم هللا شر من الذٌن نمموا علٌكم، ولٌل: أولبن الذٌن 
 .(2)نمموا علٌكم شر من الذٌن لعنهم هللا"

 .(1)لال ابن عباس: "مكانهم سمر، وال مكان أشد شرا منه"
وضله َسْعٌُهم فً الدنٌا عن [، أي:" ٓٙلوله تعالى:}َوأََضلُّ َعْن َسَواِء السهبٌِِل{ ]المابدة: 

 .(5)الطرٌك الصحٌح"
 .(ٓٔ)لال البؽوي:" أي: عن طرٌك الحك" 

 .(ٔٔ)" ٌعنً: وأخطؤ عن لصد الطرٌك من المإمنٌن" لال مماتل:
 .(ٕٔ)أي: أخطؤ طرٌما ودٌنا" لال الماترٌدي:" 
وهذا من باب استعمال أفعل التفضٌل فٌما لٌس فً الطرؾ اآلخر  لال ابن كثٌر:" 

ا َوأَْحَسُن َمِمٌبل { ]الفرلان:  ٌٌْر ُمْستَمَرا  .(ٖٔ)["ٕٗمشاركة، كموله: } أَْصَحاُب اْلَجنهِة ٌَْوَمبٍِذ َخ
وسطه، ومنه لول العرب: لمت حتى انمطع سوابً، «: سواء السبٌل»و لال ابن عطٌة:" 

[، وخط االستمامة فً السبل إنما هو متمكن ٘٘ى: }فً سواء الجحٌم{ ]الصافات: ومنه لوله تعال
 .(ٗٔ)ؼاٌة التمكن فً األوساط فلذلن خص السواء بالذكر، ومن لفظ السواء لٌل خط االستواء"

وٌوجه التفضٌل بـ}شر{ و}أضل{ على أن االشتران فً الشر والضبلل هو لال أهل العلم:"
الحمٌمة فبل شر وال ضبلل عند المإمنٌن، وال شركة لهم فً ذلن مع  فً معتمد الٌهود فؤما فً

                                                             
 .15ٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٔ)
 .ٖٗٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .ٖ٘ٙ/ٔالكشاؾ: (ٖ)
 .ٗٙ٘/ٔزاد المسٌر: (ٗ)
 .ٖٕٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (٘)
. ولم أجده فً 5ٖٓ/ٗ، والبحر المحٌط:ٖٕٙ/ٙ، وتفسٌر المرطبً:2ٕٗ/ٔانظر: إعراب المرآن للنحاس: (ٙ)

 : " مكانا " منصوب على التفسٌر". 15ٔ/ٕمعانً المرآن. وإنما لال:
 2ٕ٘-2ٕٗ/ٔإعراب المرآن: (2)
 .5ٖٓ/ٗالبحر المحٌط: (1)
 .1ٔٔفسٌر المٌسر:الت (5)
 .2٘/ٖتفسٌر البوؼً: (ٓٔ)
 .15ٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٔٔ)
 .5ٗ٘/ٕتفسٌر الماترٌدي: (ٕٔ)
 .ٗٗٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٖٔ)
 .ٖٕٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٗٔ)
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الٌهود والكفار، وٌكون على هذا االحتمال لوله: من لعنه هللا اآلٌة ٌراد به جمٌع بنً إسرابٌل 
األسبلؾ واألخبلؾ، ألن الخلؾ ٌذم وٌعٌر بمذمات السلؾ إذا كان الخلؾ ؼٌر مراجع وال ذام 

 .(ٔ)فً حكمه" لما كان علٌه سلفه، فهو
 الفوابد:

 تمرٌر وجود مسخ فً الٌهود لردة وخنازٌر.-ٔ
 الٌهود شر الناس مكاناً ٌوم المٌامة، وأضل الناس فً هذه الدنٌا. -ٕ
فً اآلٌة دلٌل على ذكر عٌوب المردود علٌه، وذلن فً لوله: }من لعنه هللا وؼضب  -ٖ

شر مكانا وأضل عن سواء السبٌل{  علٌه وجعل منهم المردة والخنازٌر وعبد الطاؼوت أولبن
 ففٌه ذكر معابب المردود علٌه حتى ٌختزى وٌفحم فً الخصومة.

اآلٌة تشٌر إلى الٌهود وإلى كل من سلن سبٌلهم، كما هو معروؾ فً ؼالب ألفاظ -ٗ
المرآن التً تؤتً فً وصؾ أعمال أحد من الناس أو تؤتً لسبب، والعبرة بعموم اللفظ ال 

ثل هذه اآلٌة ال شن أنها كانت تحكً أخبلق الٌهود وأوصافهم، لكن فٌها بخصوص السبب، وم
 أٌضاً إشارة إلى كل من سلن سبٌلهم.

أن هللا ٌؽضب وٌرضى، ال كؤحد من الورى، إذ وصؾ هللا تعالى نفسه بؤنه ٌؽضب إن -٘
 : }من لعنه هللا وؼضب علٌه{.-عّز وجل-انتهكت حرماته، فمال 

ة إثبات صفة الؽضب، والرضى، والعداوة، والوالٌة، والحب، ومذهب السلؾ وسابر األبم
والبؽض، ونحو ذلن من الصفات، التً ورد بها الكتاب والسنة، ومنع التؤوٌل الذي ٌصرفها عن 
حمابمها البلبمة باهلل تعالى. كما ٌمولون مثل ذلن فً السمع والبصر والكبلم وسابر الصفات، كما 

ه: " إذ كان تؤوٌل الرإٌة وتؤوٌل كل معنى ٌضاؾ إلى الربوبٌة أشار إلٌه الشٌخ الطحاوي بمول
بترن التؤوٌل ولزوم التسلٌم وعلٌه دٌن المسلمٌن، ومن لم ٌتوق النفً والتشبٌه زل ولم ٌصب 

التنزٌه، فإن ربنا جل وعبل موصوؾ بصفات الوحدانٌة منعوت بنعوت الفردانٌة لٌس فً معناه 
 .(ٕ)أحد من البرٌة"

لمشار إلٌها تإكد ما جاء فً هإالء اآلي من وصؾ هللا بالؽضب، وإن هذا واألحادٌث ا
 الؽضب ٌحدث فً ولت دون ولت، ومن ذلن:

ما جاء فً حدٌث الشفاعة الطوٌل وهو ٌخبر عما ٌموله األنبٌاء اعتذاراً للناس عندما  -
عٌسى ٌتمدمون إلٌهم لطلب الشفاعة منهم، وهم: آدم أوب البشر، ونوح، وإبراهٌم وموسى و

علٌهم السبلم، ٌخبر النبً علٌه الصبلة والسبلم أن كل واحد منهم ٌمول: " إن ربً ؼضب الٌوم 
ً لم ٌؽضب لبله مثله، ولن ٌؽضب بعده مثله، اذهبوا إلى ؼٌري"  إلى آخر الحدٌث  (ٖ)ؼضبا

 الطوٌل.
والحدٌث ٌدل داللة واضحة على أن إثبات صفة الؽضب من دٌن الرسل جمٌعاً، ألن 
الشرابع كلها متفمة فً األصول بٌد أن هللا جعل لكل واحد منهم شرعة ومنهاجاً. ومحل الشاهد 
من الحدٌث: " إن ربً ؼضب الٌوم "واللفظ صرٌح فً أنه لد ٌحدث فً ذلن الٌوم ؼضب لم 

 ٌحدث مثله لبل ذلن، كما ال ٌحدث بعده مثله.
، ولد نظم بعضهم هذا (ٗ)لٌه "ولوله علٌه الصبلة والسبلم: "من لم ٌسؤل هللا ٌؽضب ع -

 :(٘)المعنى لاببلً 

                                                             
 .ٕٔٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٔ)
 . ٗٗمتن الطحاوٌة بتحمٌك االلبانً: (ٕ)
 .من حدٌث أبً هرٌرة 1٘ٔ/ٔ، ومسلم 5ٖ٘/1، 2ٖٔ/ٙوالبخاري  ٖٙٗ-ٖ٘ٗ/ٕرواه أحمد (ٖ)
 .بتحمٌك األلبانً" ٖٕٕٙ، وصححه األلبانً "راجع مشكاة المصابٌح رلم الحدٌث ٕٗٗ/ٕأخرجه أحمد (ٗ)
، وألبً العتاهٌة فً مجموع 5ٖٔ/2، و5ٖ/ٔ، وتفسٌر ابن كثٌر:ٗٙٔ/٘البٌت ببل نسبة فً تفسٌر المرطبً:  (٘)

 .ٕٙٔ/ٖرسابل ابن رجب:
 ( وهو فً شروح "األربعٌن".٘ٙٓٔرلم  ٖٔٙ/ ٕبٌت فً: "شعب اإلٌمان" للبٌهمً )وانظر ال

 ولبله:
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ًه آَدَم ِحٌَن ٌُْسؤَُل ٌَْؽَضبُ  ُ ٌَْؽَضُب إِْن تََرْكَت سَُإالَهُ                   َوبُنَ  َّللاه
ولوله علٌه الصبلة والسبلم: " اللهم إنً أعوذ برضان من سخطن، وأعوذ بمعافاتن   -

 .(ٔ)من عموبتن، وأعوذ بن منن، ال أحصً ثناء علٌن، أنت كما أثنٌت على نفسن" 
ولوله علٌه الصبلة والسبلم: "إن هللا تعالى ٌمول ألهل الجنة: ٌا أهل الجنة فٌمولون:  -

ٌدٌن، فٌمول: هل رضٌتم؟ فٌمولون: وما لنا ال نرضى ٌا رب! لبٌن ربنا وسعدٌن والخٌر فً 
ولد أعطٌتنا ما لم تعط أحداً من خلمن، فٌمول: أال أعطٌكم أفضل من ذلن؟!! فٌمولون: ٌا رب، 

 .(ٕ)وأي شًء أفضل من ذلن؟ فٌمول: أحل علٌكم رضوانً فبل أسخط علٌكم بعده أبداً" 
رضوانه فً ولت دون ولت، وأنه لد ٌحل  ٌستدل أهل السنة بهذا الحدٌث على أن ٌحل

رضوانه ثم ٌسخطُ على من شاء، كم ٌحل سخطه ثم ٌرضى ولكن هإالء أحل علٌهم رضواناً ال 
 .(ٖ)ٌعمبه سخط

وما أصدق ما لاله اإلمام الطحاوي فً عمٌدته المشهورة: "وال ٌثبت لدم اإلسبلم إال على 
 .(ٗ)ظهر التسلٌم واالستسبلم"

النصوص وؼٌرها من نصوص الكتاب والسنة التً آثرنا عدم ذكرها  استناداً إلى هذه
رؼبة فً اإلٌجاز، ٌإمن السلؾ وجمهور األبمة بهذه الصفة وٌبمونها على ظاهرها، الظاهر 

ً منهم بؤن النصوص ال تدل بظاهرها إال على ما ٌلٌك باهلل  خبلؾ ما  -الذي ٌلٌك باهلل إٌمانا
لونه كما أوله ؼٌرهم. ٌبد أن إثباتهم ال ٌصل بهم إلى حد أي أنهم ال ٌإو -ٌزعمه الزاعمون

 .التشبٌه والتمثٌل
وأما الخلؾ فلم ٌوفموا فً هذه الصفة كما لم ٌحالفهم التوفٌك أٌضاً فً جمٌع الصفات على 
اختبلؾ مشاربهم، فزعموا: أنه ما ثمةَ ؼضب. وإنما المراد بالؽضب المذكور فً النصوص 

النتمام. وعللوا لما ذهبوا إلٌه بمولهم: إن أصل الؽضب ؼلٌان دم الملب الزم الؽضب وهو إرادة ا

عند إرادة االنتمام، وذلن مستحٌل على هللا تعالى، أو بعبارة أخرى: إن حمٌمة الؽضب االنفعال 
والتؽٌر من حال إلى حال، وهو أمر ال ٌلٌك باهلل، إلى آخر تلن التعلٌبلت واألعذار ؼٌر الممبولة 

 من أهل السنة والجماعة. لدى ؼٌرهم،
ولدفع هذه الشبهة التً نسجوها من خٌوط العنكبوت نمول: أن لوازم صفات المخلولٌن 
التً ذكروها ال تلزم صفات الخالك، إذ ال مناسبة بٌن صفات الخالك وصفات المخلوق حتى 

ذوات  تماس صفاته سبحانه على صفاتهم، وكما أنهم أثبتوا ذات البارئ دون تفكٌر فً لوازم

                                                                                                                                                                               

 ال تسؤلنه بُنً آدم حاجةً ... وسِل الذي أبوابُهُ ال تُحجب
( 1ٔ، وعبد بن حمٌد )1ٖٙ/ٓٔو ٖٙٓ/ٕوأخرجه ابن أبً شٌبة ، وإسناده لوي، 2ٗٔ/ٕ(:ص2٘ٔالمسند) (ٔ)

 ( من طرٌك ٌزٌد بن هارون، بهذا اإلسناد.2ٌٕ٘على ) ( وحسنه، وأبوٖٙٙ٘، والترمذي )
، وفً "الكبرى" 5ٕٗ-1ٕٗ/ٖ( ، والنسابً فً "المجتبى" 2ٕٗٔ( ، وأبو داود )ٖٕٔوأخرجه الطٌالسً )

من طرق عن حماد بن سلمة، به. وسٌؤتً برلم  ٕٗ/ٖ( ، والبٌهمً 2٘ٔ( ، والطبرانً فً "الدعاء" )22ٖ٘)
 ( .5ٕ٘ٔ( و )5٘2)

"كما أثنٌت"، لال السندي: أي: أنت الذي أثنٌت على ذاتن ثناء ٌلٌك بن، فمن ٌمدر على أداء حك ثنابن، لوله: 
فالكاؾ زابدة، والخطاب فً عابد الموصول بمبلحظة المعنى، وٌحتمل أن الكاؾ بمعنى "على"، والعابد 

فً محل التعلٌل، وفٌه محذوؾ، أي: أنت ثابت على أوصاؾ أثنٌت بها على نفسن، والجملة على الوجهٌن 
إطبلق النفس علٌه تعالى ببل مشاكلة، ولٌل: "أنت" تؤكٌد للمجرور فً "علٌن"، فهو من استعارة المرفوع 
المنفصل موضع المجرور المتصل; إذ ال منفصل فً المجرور، و"ما" مصدرٌة، والكاؾ بمعنى: مثل، صفة 

 ثناء.
 
، ومسلم فً اإلٌمان 12ٗ/ٖٔ، و٘ٔٗ/ٔٔه راجع: البخاري متفك علٌه عن أبً سعٌد الخدري رضً هللا عن(ٕ)

 .5٘، 11/ٖ، وأخرجه أحدم 2ٔٔ/ٔ
 .الؽضب والسخط واألسؾ ألفاظ مترادفة ومعناها واحد، الماموس المحٌط والتاج ٖ
 .الؽضب والسخط واألسؾ ألفاظ مترادفة ومعناها واحد، الماموس المحٌط والتاج(ٖ)
 .ٕٗ٘شرح الطحاوٌة ص: (ٗ)
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المخلولٌن، ٌلزمهم إثبات صفاته ذاتٌة أو فعلٌة دون تفكٌر فً لوازم صافت المخلولٌن، وهذا 
 .(ٔ)اإللزام ٌلحك أو ٌلزم جمٌع النفاة المعتزلة واألشاعرة وأتباعهم

 
 المرآن

ُ أَْعلَُم بَِما َكانُوا ٌَْكتُُموَن }َوإِذَا َجاُءوكُْم لَالُوا آَمن ا َولَْد َدَخلُوا بِاْلكُْفِر َوهُْم لَْد َخَرُجوا بِِه وَ  ّللا 
 [ٔٙ({ ]المائدة: ٔٙ)

 التفسٌر:
منافمو الٌهود، لالوا: آمنها، وهم ممٌمون على كفرهم، لد دخلوا  -أٌها المإمنون-وإذا جاءكم 

ون علٌه، وهللا أعلم بسرابرهم، وإن  علٌكم بكفرهم الذي ٌعتمدونه بملوبهم، ثم خرجوا وهم مصرُّ
 بلؾ ذلن.أظهروا خ
 -أٌها المإمنون-[، أي:" وإذا جاءكم ٔٙلوله تعالى:}َوإِذَا َجاُءوكُْم لَالُوا آَمنها{ ]المابدة:  

 .(ٕ)منافمو الٌهود، لالوا: آمنها"
 .(ٖ)نفالا ومكرا" لال السعدي:أي:" 
إذا جاءكم، أٌها المإمنون، هإالء المنافمون من الٌهود لالوا لال الطبري:أي:"و 

 .(ٗ)لكم:"آمنا": أي صّدلنا بما جاء به نبٌكم دمحم ملسو هيلع هللا ىلص واتبعناه على دٌنه"
 .(٘)لال الكلبً:"هإالء منافمو أهل الكتاب، كانوا إذا دخلوا على رسول هللا، لالوا: آمنا" 
اِر َوْجهَ النههَ  آَمنُوا: هم الذٌن لالوا: }(ٙ)ٌعنً: هإالء المنافمٌن، ولٌل لال البؽوي:" 

[، دخلوا على النبً ملسو هيلع هللا ىلص ولالوا: آمنا بن وصدلنان فٌما للت، وهم 2ٕ{]آل عمران:َواْكفُُروا آِخَرهُ 
 .(2)ٌسرون الكفر"

الكبلم فً منافمً الٌهود الذٌن كانوا فً المدٌنة وجوارها ;  لال الشٌخ دمحم رشٌد رضا:" 

م لالوا للرسول ولكم: إننا آمنا بالرسول، وما أي ذلن شؤنهم فً حال البعد عنكم، وإذا جاءوك
 .(1)أنزل علٌه"

وهذه صفة المنافمٌن منهم، أنهم ٌصانعون المإمنٌن فً الظاهر وللوبهم  لال ابن كثٌر:" 
 .(5)منطوٌة على الكفر"

ممٌمون على [، أي:"وهم ٔٙلوله تعالى:}َولَْد َدَخلُوا ِباْلكُْفِر َوهُْم لَْد َخَرُجوا بِِه{ ]المابدة:  
ون علٌه"   .(ٓٔ)كفرهم، لد دخلوا علٌكم بكفرهم الذي ٌعتمدونه بملوبهم، ثم خرجوا وهم مصرُّ

 .(ٔٔ)لال السمعانً والبؽوي:" ٌعنً: دخلوا كافرٌن، وخرجوا كافرٌن" 
وهم ٌزعمون أنهم مإمنون، فهل أشر من -فمدخلهم ومخرجهم بالكفر  لال السعدي:أي:" 

 .(ٕٔ)"هإالء وألبح حاال منهم؟
 .(ٖٔ)لال الواحدي:" أي: دخلوا وخرجوا كافرٌن، والكفر معهم فً كلتً حالتٌهم" 

                                                             
 .ٖٔٓ-55ٕانظر: الصفات اإللهٌة فً الكتاب والسنة، دمحم أمان: (ٔ)
 .1ٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .2ٖٕتفسٌر السعدي: (ٖ)
 .ٗٗٗ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٖٙ/ٕتفسٌر ابن أبً زمنٌن: (٘)
 . وسوؾ ٌؤتً.ٙٗٗ-٘ٗٗ/ٓٔ(:صٖٖٕٕٔهذا لول ابن زٌد، انظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .2٘/ٖتفسٌر البؽوي: (2)
 .2ٕٖ/ٙتفسٌر المنار: (1)
 .ٗٗٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (5)
 .1ٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .2٘/ٖ، وتفسٌر البؽوي:ٓ٘/ٕتفسٌر السمعانً: (ٔٔ)
 .2ٖٕتفسٌر السعدي: (ٕٔ)
 .ٕ٘ٓ/ٕالتفسٌر الوسٌط: (ٖٔ)
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دخولهم بالكفر وخروجهم به عبارة عن دوام حالهم به،  لال عبدالماهر الجرجانً:أي:" 
وذلن أن لولهم }آمنا{: دعوى منهم أنهم لم  ، "(ٔ)أي ال ٌنفكون عن الكفر داخلٌن ال خارجٌن"

 .(ٕ)ٌخرجوا بالكفر كما دخلوا به; فالموضع موضع تكذٌب"
 .(ٖ)لم ٌحولوا عما ٌعتمدون، وإنما كذبوا بؤلسنتهم ولالوا ما ال ٌعتمدون" لال مكً:أي:" 
أي: ٌظهرون اإلٌمان وٌدخلون كافرٌن، وٌخرجون كافرٌن، تنبٌها أنهم  لال الراؼب:" 

 .(ٗ)كاذبون فٌما ٌظرون من اإلٌمان"
وهم ممٌمون على كفرهم وضبللتهم، لد دخلوا علٌكم بكفرهم الذي  لال الطبري:أي:" 

وا ٌعتمدونه بملوبهم وٌُضمرونه فً صدورهم، وهم ٌبدون كذبًا التصدٌك لكم بؤلسنتهم، ولد خرج
بالكفر من عندكم كما دخلوا به علٌكم، لم ٌرجعوا بمجٌبهم إلٌكم عن كفرهم وضبللتهم، ٌظنون 

 .(٘)أن ذلن من فعلهم ٌخفى على هللا، جهبل منهم باهلل"
أي: والحال الوالعة منهم أنهم دخلوا علٌكم متلبسٌن بالكفر،  لال الشٌخ دمحم رشٌد رضا:" 

فحالهم عند خروجهم هً حالهم عند دخولهم، لم ٌتحولوا  وهم أنفسهم لد خرجوا متلبسٌن به ;
عن كفرهم بالرسول، وما نزل من الحك، ولكنهم ٌخادعونكم، كما لال فً آٌة البمرة: }وإذا لموا 
الذٌن آمنوا لالوا آمنا وإذا خبل بعضهم إلى بعض لالوا أتحدثونهم بما فتح هللا علٌكم{ ]البمرة: 

رجوا به{، هً تؤكٌد كون حالهم فً ولت الخروج كحالهم فً ولت [ اآلٌة.. ولوله:}وهم لد خ2ٙ
الدخول، وإنما احتاج هذا للتؤكٌد لمجٌبه على خبلؾ األصل ; ألن من كان ٌجالس الرسول صلى 
هللا علٌه وسلم وأصحابه رضً هللا عنهم ٌسمع من العلم والحكمة وٌرى من الفضابل ما ٌكبر 

كان سٌا الظن رجع عن سوء ظنه، وأما سٌا المصد فبل فً صدره، وٌإثر فً للبه، حتى إذا 
عبلج له، ولد كان ٌجٌبه الرجل ٌرٌد لتله، فإذا رآه وسمع كبلمه آمن به وأحبه، وهذا هو 
المعمول الذي أٌدته التجربة، وإنما شذ هإالء وأمثالهم ; ألن سوء نٌتهم وفساد طوٌتهم لد صرفا 

لواهم إلى الكٌد والخداع والتجسس وما ٌراد به، فلم للوبهم عن التذكر واالعتبار، ووجها كل 
 ُ ٌبك لهم من االستعداد ما ٌعملون به تلن اآلٌات، وٌفهمون مؽزى الحكم واآلداب، }َما َجعََل َّللاه

ٌِْن فًِ َجْوفِِه{ ]األحزاب:   .(ٙ)["ِٗلَرُجٍل ِمْن لَْلبَ
حبٌن الكفر فً للوبهم، ثم خرجوا أي: عندن ٌا دمحم } بِاْلكُْفِر{، أي:مستص لال ابن كثٌر:" 

وهو كامن فٌها، لم ٌنتفعوا بما لد سمعوا منن من العلم، وال نجعت فٌهم المواعظ وال الزواجر ; 
 .(2)ولهذا لال:} َوهُْم لَْد َخَرُجوا بِِه{، فخصهم به دون ؼٌرهم"

ل:}دخلوا وإنهم دخلوا وهم ٌتكلمون بالحك، وتُسرُّ للوبهم الكفر، فما لال ابن عباس:" 
 .(1)بالكفر وهم لد خرجوا به{"

 .(5)إنهم دخلوا وهم ٌتكلمون بالحك وشربت للوبهم الكفر" وعن ابن عباس اٌضا:" 
}َولَالَْت َطابِفَةٌ ِمْن أَْهِل اْلِكتَاِب آِمنُوا بِالهِذي أُنزَل َعلَى الهِذٌَن آَمنُوا َوْجَه  لال ابن زٌد:" 

ٌَْرِجعُوَن{، ]سورة آل عمران:  فإذا رجعوا إلى كفارهم من [.، 2ٕالنهَهاِر َواْكفُُروا آِخَرهُ لَعَلهُهْم 
 .(ٓٔ)ب من ٌهود"أهل الكتاب وشٌاطٌنهم، رجعوا بكفرهم. وهإالء أهل الكتا

                                                             
 .25ٙ/ٕدرج الدرر: (ٔ)
 .ٗ٘ٔداللبل اإلعجاز: (ٕ)
 .25٘ٔ/ٖالهداٌة إلى بلوغ النهاٌة: (ٖ)
 .15ٖ/٘تفسٌر الراؼب االصفهانً: (ٗ)
 .ٗٗٗ/ٓٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .2ٕٖ/ٙتفسٌر المنار: (ٙ)
 .ٗٗٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .٘ٗٗ/ٓٔ(:صٕٖٕٕٔأخرجه الطبري) (1)
 .٘ٙٔٔ/ٗ(:ص٘ٙ٘ٙأخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 .ٙٗٗ-٘ٗٗ/ٓٔ(:صٖٖٕٕٔأخرجه الطبري) (ٓٔ)
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هإالء ناس من المنافمٌن كانوا ٌهود. ٌمول: دخلوا كفاًرا، وخرجوا  لال السدي:" 
 .(ٔ)كفاًرا"

ًّ ملسو هيلع هللا ىلص فٌخبرونه أنهم مإمنون  لال لتادة:"  أناٌس من الٌهود، كانوا ٌدخلون على النب
ون بذلن وٌخرجون به من راضون بالذي جاء به، وهم متمسكون بضبللتهم والكفر. وكانوا ٌدخل

 .(ٕ)"-ملسو هيلع هللا ىلص-عند نبً هللا 
لال الكلبً:" ولد دخلوا حٌن دخلوا على النبً كفارا، وخرجوا من عنده وهم كفار ولم  

 .(ٖ)ٌنتفعوا بما سمعوا منه بشًء; وهم من الٌهود"
لمعنى: الظاهر أن الدخول والخروج حمٌمة. ولٌل: هما استعارة، وا لال أبو حٌان:" 

تملبوا فً الكفر أي دخلوا فً أحوالهم مضمرٌن الكفر وخرجوا به إلى أحوال أخر مضمرٌن له، 
وهذا هو التملب. والحمٌمة فً الدخول انفصال بالبدن من خارج مكان إلى داخله، وفً الخروج 

 .(ٗ)انفصال بالبدن من داخله إلى خارجه"
ُ أَْعلَُم بَِما َكانُو [، أي:" وهللا أعلم بسرابرهم، وإن ٔٙا ٌَْكتُُموَن{ ]المابدة: لوله تعالى:}َوَّللاه

 .(٘)أظهروا خبلؾ ذلن"
 .(ٙ)أي: ما ٌخفون" لال دمحم بن إسحاق:" 
 .(2)من كفرهم" لال مكً:أي: 
 .(1)كانوا ٌكتمون دٌن الٌهودٌة" لال ابن أبً زمنٌن:أي:" 
 .(5)من النفاق" لال النسفً:أي:" 
 .(ٓٔ)نفالهم وإبطانهم الكفر"لال الواحدي:" أي: من  
آمنا باهلل وبدمحم »عند لولهم لكم بؤلسنتهم: -:"ٌمول: وهللا أعلم بما كانوالال الطبري 

 .(ٔٔ)ٌكتمون منهم، بما ٌضمرونه من الكفر، بؤنفسهم" -«به وصّدلنا بما جاء

مه أي:وهللا عالم بسرابرهم وما تنطوي علٌهم ضمابرهم وإن أظهروا لخل لال ابن كثٌر:" 
خبلؾ ذلن، وتزٌنوا بما لٌس فٌهم، فإن عالم الؽٌب والشهادة أعلم بهم منهم، وسٌجزٌهم على 

 .(ٕٔ)ذلن أتم الجزاء"
 .(ٖٔ)فٌجازٌهم بؤعمالهم خٌرها وشرها" لال السعدي:أي:" 
عند دخولهم من لصد تسمط األخبار والتوسل إلٌه لال الشٌخ دمحم رشٌد رضا:أي: " 

خروجهم من الكٌد والمكر والكذب الذي ٌلمونه إلى البعداء من بالنفاق والخداع، وعند 
 .(ٗٔ)لومهم"

 الفوابد:
ٌِْه َوَسلهَم بالمدٌنة. -ٔ  وجود منافمٌن من الٌهود على عهد الرسول َصلهى هللاُ َعلَ

                                                             
 .٘ٗٗ/ٓٔ(:صٖٕٕٔٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .٘ٗٗ/ٓٔ(:صٖٕٕٓٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .ٖٙ/ٕتفسٌر ابن أبً زمنٌن: (ٖ)
 .ٖٔٔ/ٗالبحر المحٌط: (ٗ)
 .1ٔٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٙٙٔٔ/ٗ(:صٙٙ٘ٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .25٘ٔ/ٖالهداٌة إلى بلوغ النهاٌة: (2)
 .ٖٙ/ٕتفسٌر ابن أبً زمنٌن: (1)
 .1٘ٗ/ٔتفسٌر النسفً: (5)
 .ٕ٘ٓ/ٕالتفسٌر الوسٌط: (ٓٔ)
 ٘ٗٗ-ٗٗٗ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .ٗٗٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٕٔ)
 .2ٖٕتفسٌر السعدي: (ٖٔ)
 .2ٕٖ/ٙتفسٌر المنار: (ٗٔ)
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من صفات المنافمٌن: دعواهم اإلٌمان عند المإمنٌن، فإذا خرجوا خرجوا بالكفر الذي -ٕ
حال كثٌر من الدعاة إلى الباطل، إذ تجده ٌنخر فً اإلسبلم مع ادعابه الحرص دخلوا به، وهذه 
 علٌه وعلى أهله.

 ومنها: الرد على الجبرٌة; لموله تعالى: }ٌكتمون{، ألن الكاتم مرٌد للكتم. -ٖ
 

 المرآن
ثِْم َواْلعُْدَواِن َوأَْكِلِهُم السُّ  ْحَت لَبِئَْ  َما كَانُوا ٌَْعَملُوَن }َوتََرى َكثًٌِرا ِمْنُهْم ٌَُساِرعُوَن ِفً اإْلِ

 [ٕٙ({ ]المائدة: ٕٙ)
 التفسٌر:
كثًٌرا من الٌهود ٌبادرون إلى المعاصً من لول الكذب والزور،  -أٌها الرسول-وترى 

 واالعتداء على أحكام هللا، وأْكل أموال الناس بالباطل، لمد ساء عملهم واعتداإهم.
ثِْم َواْلعُْدَواِن{ ]المابدة: لوله تعالى:}َوتََرى َكثًٌِرا ِمنْ   [، أي:" وترى ُٕٙهْم ٌَُساِرعُوَن فًِ اإْلِ

كثًٌرا من الٌهود ٌبادرون إلى المعاصً من لول الكذب والزور، واالعتداء على  -أٌها الرسول-
 .(ٔ)أحكام هللا"
 .(ٕ)أي: ٌعنً: من الٌهود ٌسابمون فً المعاصً والظلم" لال المرطبً:" 
أي: من الٌهود أو من المنافمٌن. ٌسارعون فً الحرام والظلم، أو  البٌضاوي:أي:"لال  

 .(ٖ)مجاوزة الحد فً المعاصً"
 .(ٗ)لال الواحدي:أي:" ٌجتربون على الخطؤ والظُّلم وٌبادرون إلٌه" 
 .(٘)من ملوكهم وعوامهم، }ٌسارعون{ فً لول الكفر والعدوان" لال الماترٌدي:أي:" 
أي: ٌبادرون إلى ذلن من تعاطً المآثم والمحارم واالعتداء على  "لال ابن كثٌر: 

 .(ٙ)الناس"
أي: ٌحرصون، وٌبادرون المعاصً المتعلمة فً حك الخالك والعدوان  لال السعدي:" 

 .(2)على المخلولٌن"
 .(1)}اإلثم{، ٌعنً: المعصٌة، و}العدوان{، ٌعنً: الظلم، وهو الشرن" لال مماتل:" 
 .(5)وكان هذا فً ُحّكام الٌهود بٌن أٌدٌكم" لال لتادة:" 
 .(ٓٔ)والمسارعة فً الشًء الشروع فٌه بسرعة" لال الزمخشري:" 
أو لكل من ٌصلح له، والضمٌر فً منهم عابد  -ملسو هيلع هللا ىلص-الخطاب لرسول هللا  لال الشوكانً:" 

ثم فً محل نصب على الحال إلى المنافمٌن أو الٌهود أو إلى الطابفتٌن جمٌعا وٌسارعون فً اإل
 .(ٔٔ)على أن الرإٌة بصرٌة أو هو مفعول ثان لترى على أنها للبٌة، والمسارعة: المبادرة"

 [، ألوال: ٕٙ]المابدة: وفً معنى: }اإلثم{ 
 . (ٖٔ)، واختاره السمرلندي(ٕٔ)أحدها: أنه المعاصً، لاله ابن عباس

                                                             
 .1ٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٕٖ٘، ونمله الصابونً فً تفسٌره:2ٖٕ/ٙتفسٌر المرطبً: (ٕ)
 .ٖٗٔ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (ٖ)
 .2ٕٖالوجٌز: (ٗ)
 .ٓ٘٘/ٖتفسٌر الماترٌدي: (٘)
 .ٗٗٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .2ٖٕتفسٌر السعدي: (2)
 .ٖٓٗ/ٔ، ونمله السمرلندي بتمامه، انظر: بحر العلوم:15ٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (1)
 .ٙٗٗ/ٓٔ(:صٖٕٕٙٔأخرجه الطبري) (5)
 .ٗ٘ٙ/ٔالكشاؾ: (ٓٔ)
 .ٗٙ/ٕفتح المدٌر: (ٔٔ)
 .٘ٙ٘/ٔانظر: زاد المسٌر: (ٕٔ)
 .ٖٓٗ/ٔانظر: بحر العلوم: (ٖٔ)
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 .(ٔ)والثانً: الكفر، لاله السدي
ثَْم{ ]المابدة: والثالث: أنه الك [. لاله ٖٙذب، بدلٌل لوله تعالى: }َعْن لَْوِلِهُم اإْلِ

 .(ٕ)الزمخشري
 .(ٖ)والرابع: أنه كتمان أمر دمحم، وما كتموا من التوراة. ذكره بعض المفسرٌن

لال الطبري:" وهذا المول الذي ذكرناه عن السدي، وإن كان لوال ؼٌر مدفوع جواُز  
بتؤوٌل الكبلم: أن ٌكون الموم موصوفٌن بؤنهم ٌسارعون فً جمٌع صحته، فإن الذي هو أولى 

معاصً هللا، ال ٌتحاشون من شًء منها، ال من كفر وال من ؼٌره. ألن هللا تعالى ذكره عمه فً 
وصفهم بما وصفهم به من أنهم ٌسارعون فً اإلثم والعدوان، من ؼٌر أن ٌخّص بذلن إثًما دون 

 .(ٗ)إثم"
 .(٘)}العدوان{، فهو الظلم"لزمخشري، وابن الجوزي: "لال السمرلندي، وا

ه لهم" لال الطبري:"   .(ٙ)العدوان: فإنه مجاوزة الحّد الذي حدهه هللا لهم فً كل ما حده
 .(2)العدوان{: هو المجاوزة عن الحد الذي حد لهم"لال الماترٌدي:"و} 
 .(1)و}العدوان{: الظلم المتعدي إلى الؽٌر أو مجاوزة الحد فً الذنوب" لال الشوكانً:" 

 .(5)ولٌل: "والعدوان: ما زادوا فً التوراة". ذكره بعض المفسرٌن
 .(ٓٔ)، بكسر العٌن«والعدوان»ولرأ أبو حٌوة:

 .(ٔٔ)[، أي:"وأْكل أموال الناس بالباطل"ٕٙلوله تعالى:}َوأَْكِلِهُم السُّْحَت{ ]المابدة:  
 .(ٕٔ)فً أكل السحت" -أٌضا-وٌسارعون  لال الماترٌدي:أي:" 
 .(ٖٔ)أي:وأكلهم أموالهم بالباطل" لال ابن كثٌر:" 
 .(ٗٔ)السحت: الحرام" لال الشوكانً:" 
 .(٘ٔ)أي: وأكلهم الحرام" لال الصابونً:" 

 .(ٙٔ)ٌعنً كعب بن األشرؾ، ألنه كان ٌرشً فً الحكم وٌمضً بالجور" لال مماتل:" 
فلم ٌكتؾ بمجرد اإلخبار أنهم ٌفعلون ذلن، حتى أخبر أنهم ٌسارعون  سعدي:"لال ال 

فٌه، وهذا ٌدل على خبثهم وشرهم، وأن أنفسهم مجبولة على حب المعاصً والظلم. هذا وهم 
 .(2ٔ)ٌدعون ألنفسهم الممامات العالٌة"

 ، ثبلثة ألوال:«السحت»وفً معنى 

                                                             
 .ٙٗٗ/ٓٔ(:صٖٕٕ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔ)
 .ٖ٘ٙ/ٔانظر: الكشاؾ: (ٕ)
 .2ٙ/ٖ، وتفسٌر البؽوي:ٓ٘/ٕانظر: تفسٌر السمعانً:  (ٖ)
 .2ٗٗ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .٘ٙ٘/ٔ، وزاد المسٌر:ٖ٘ٙ/ٔ، والكشاؾ:ٖٓٗ/ٔانظر:بحر العلوم: (٘)
 .2ٗٗ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٓ٘٘/ٖتفسٌر الماترٌدي: (2)
 .ٗٙ/ٕفتح المدٌر: (1)
 .2ٙ/ٖ، وتفسٌر البؽوي:ٓ٘/ٕانظر: تفسٌر السمعانً:  (5)
 .ٕٗٔ/ٕانظر: المحرر الوجٌز: (ٓٔ)
 .1ٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
 .ٓ٘٘/ٖتفسٌر الماترٌدي: (ٕٔ)
 .ٗٗٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٖٔ)
 .ٗٙ/ٕفتح المدٌر: (ٗٔ)
 .ٕٖ٘صفوة التفاسٌر: (٘ٔ)
 .15ٗ/ٌٔر مماتل بن سلٌمان:تفس (ٙٔ)
 .2ٖٕتفسٌر السعدي: (2ٔ)
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سعٌد بن ، و(ٖ)، والضحان(ٕ)، ومجاهد(ٔ)عباس:أنه الرشوة فى الحكم، وهو لول ابن أحدها
، (5)، واختاره الطبري(1)وابن زٌد ،(2)، وعكرمة(ٙ)، وإبراهٌم(٘)، والحسن(ٗ)جبٌر

 .(ٔٔ)، والبؽوي(ٓٔ)والسمرلندي
 .(ٕٔ)والثانً: أنه الرشوة فً الدٌن. لاله عبدهللا
 .(ٖٔ)والثالث: أنه الربا. ذكره بعض المفسرٌن

" لال الواحدي:هو"  شا على كتمان الحّكِ  .(ٗٔ)ما كانوا ٌؤخذونه من الره
 .(٘ٔ)لال ابن عطٌة:" السحت: هو الرشا وسابر مكسبهم الخبٌث" 
لال الزمخشري:" السحت: كل ما ال ٌحل كسبه، وكانوا ٌؤخذون الرشا على األحكام  

 .(ٙٔ)وتحلٌل الحرام"
لسُّحت فالنار أولى به. لٌل: ٌا رسول هللا، وما كُلُّ لحم أنَبته ا:" -ملسو هيلع هللا ىلص-وروي عن النبً 

 .(2ٔ)" السحت ؟ لال: الرشوة فً الحكم
[، أي: ٔٙ}فٌَُْسِحتَكُْم بِعَذَاٍب { ]طه:  االستبصال، ومنه لوله تعالى:«: السحت»وأصل 

 :(1ٔ)ٌستؤصلكم، ولال الفرزدق
ٌَا اْبَن َمْرَواَن لَْم ٌََدع            ِمَن   اْلَماِل إال ُمْسَحتًا أَْو ُمَجلهؾُ َوَعضُّ َزَماٍن 

 .(5ٔ)فسمً سحتاً ألنه ٌسحت الدٌن والمروءة
[، أي:" لمد ساء عملهم ٕٙلوله تعالى:}لَبِبَْس َما َكانُوا ٌَْعَملُوَن{ ]المابدة:   

 .(ٕٓ)واعتداإهم"
 .(ٔ)لببس شٌبا عملوه" لال البٌضاوي والنسفً:أي:" 

                                                             
 .ٕٕٖ/ٓٔ(:ص5ٕٙٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔ)
 .5ٖٔ/ٓٔ(:ص5ٗٗٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .ٕٖٔ/ٓٔ(:ص5٘2ٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .ٖ٘ٔٔ/ٗ(:ص12ٖٙانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٗ)
 5ٖٔ-1ٖٔ/ٓٔ(:ص5ٕٗٔٔ، وتفسٌر الطبري)ٖ٘ٔٔ/ٗ(:ص12ٖٙانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (٘)
 .ٖ٘ٔٔ/ٗ(:ص12ٖٙانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٙ)
 .ٖ٘ٔٔ/ٗ(:ص12ٖٙانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (2)
 .ٖٕٖ/ٓٔ(:ص5ٙٙٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .2ٗٗ/ٓٔانظر: تفسٌر الطبري: (5)
 .ٖٓٗ/ٔانظر: بحر العلوم: (ٓٔ)
 .2ٙ/ٖانظر: تفسٌر البؽوي: (ٔٔ)
 .ٕٖٓ/ٓٔ(:ص5ٕ٘ٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .٘ٙ٘/ٔ، وزاد المسٌر:ٓ٘/ٕ، وتفسٌر السمعانً: ٓ٘/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٖٔ)
 .2ٕٖالوجٌز: (ٗٔ)
 .ٕٗٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (٘ٔ)
 .ٖٗٙ/ٔالكشاؾ: (ٙٔ)
، ونسبه لعبد بن  1ٕٗ:  ٕأخرجه السٌوطً فً الدر المنثور ، وٖٕٖ/ٓٔ(:ص5ٙ2ٔٔأخرجه الطبري) (2ٔ)

 .-ملسو هيلع هللا ىلص-حمٌد ، وابن مردوٌه مرفوًعا من حدٌث ابن عمر ، عن رسول هللا 
ما  باب -)كتاب اإلجارة  ٖٓٙ/ ٘لال الحافظ: رواه ابن جرٌر مرفوعا ورجاله ثمات ولكنّه مرسل". انظر: 

 ٌعطى فً الرلٌة على أحٌاء العرب بفاتحة الكتاب.
، واللسان )سحت(  2ٖٗ:  ٕ، والخزانة  5ٔ، وطبمات فحول الشعراء :  ٙ٘٘، والنمابض :  ٙ٘٘دٌوانه : (1ٔ)

 )جلؾ( ، وفً ؼٌرها كثٌر. والبٌت من لصٌدته المشهورة ، ولبل البٌت :
ٌَْن أِمٌَر اْلُمْإِمنٌَِن َرَمْت بِنَا .   .. هُُموُم اْلُمنَى واْلَهْوَجُل اْلُمتَعَسهؾُ إِلَ
الهوجل  : البطن الواسع من األرض. و  المتعسؾ  : المسلون ببل علم وال دلٌل ، فهو ٌسٌر فٌها بالتعسؾ.  

وٌروى :  أو مجرؾ  ، وهو الذي جرفه الدهر ، أي : اجتاح ماله وأفمره. وٌروى فً  إال مسحت أو مجلؾ  
 .د تجرؾ النحاة هذا البٌت إعراًبا وتؤوٌبل.بالرفع فٌهما. ول

 .ٓٗ/ٕ، والنكت والعٌون:ٕٖٗ/ٓٔانظر: تفسٌر الطبري: (5ٔ)
 .1ٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٕٓ)
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عمل ما كان هإالء الٌهود ٌعملون، فً مسارعتهم فً ٌمول: ألسم لَببس ال لال الطبري:" 
 .(ٕ)اإلثم والعدوان، وأكلهم السحت"

 .(ٖ)لال السمرلندي:" ٌعنً: لببس ما كانوا ٌتزودون من دنٌاهم آلخرتهم" 
 .(ٗ)أي: لببس العمل كان عملهم وببس االعتداء اعتداإهم" لال ابن كثٌر:" 
 .(٘)وهذا فً ؼاٌة الذم لهم والمدح فٌهم" لال السعدي:" 
تمبٌح للعمل الذي كانوا ٌعملونه فً استؽرالهم فً المعاصً  لال الشٌخ دمحم رشٌد رضا:" 

المفسدة ألخبللهم، ولؤلمة التً ٌعٌشون فٌها إن لم تنههم وتزجرهم على أنهم تركوا األمر 
، ال العلماء وال العباد ; إذ كان الفساد بالمعروؾ والنهً عن المنكر، فلم ٌكن ٌموم به أحد منهم

 .(ٙ)لد عم الجمٌع"
بهانٌُِّوَن{(2)هإالء الٌهود } لَبِبَْس َما َكانُوا ٌَْعَملُوَن{ لال ابن زٌد:" ، إلى (1)، }لَْواَل ٌَْنَهاهُُم الره

ء حٌن لم ٌنهوا، ، لال:}ٌصنعون{ و}ٌعملون{ واحد. لال: لهإال(5)لوله: }لَبِبَْس َما َكانُوا ٌَْصنَعُوَن{
 .(ٔٔ)"(ٓٔ)كما لال لهإالء حٌن عملوا، لال: وذلن اإلدهان

 الفوابد:
 المسارعة فً اإلثم والعدوان، وأكل السحت. من اوصاؾ المنافمٌن:-ٔ
 انحراؾ بنً إسرابٌل وكفرهم وتحرٌفهم لكبلم هللا. -ٕ
 

 المرآن
ب انٌُِّوَن َواْْلَْحبَاُر َعنْ  ثَْم َوأَْكِلِهُم السُّْحَت لَبِئَْ  َما َكانُوا ٌَْصنَعُوَن  }لَْواَل ٌَْنَهاهُُم الر  لَْوِلِهُم اإْلِ

 [ٖٙ({ ]المائدة: ٖٙ)
 التفسٌر:

هبل ٌنهى هإالء الذٌن ٌسارعون فً اإلثم والعدوان أبمتُهم وعلماإهم، عن لول الكذب 
 نكر.والزور، وأكل أموال الناس بالباطل، لمد ساء صنٌعهم حٌن تركوا النهً عن الم

بهانٌُِّوَن َواأْلَْحبَاُر{ ]المابدة: لوله تعالى:  أي هبلّ ٌزجرهم  [، أي:"ٖٙ}َلْواَل ٌَْنَهاهُُم الره
 .(ٕٔ)علماإهم وأحبارهم"

 .(ٖٔ)لال الضحان:" فمهاإهم ولراإهم وعلماإهم"  
العالم، والحبر المداد بالكسر، «: الحبر»وهم علماإهم ورإساإهم، و لال الزجاج:" 

 .(ٗٔ)فؤعلم هللا أن رإساءهم وسفلتهم مشتركون فً الكفر"
لال السعدي:" أي: هبل ٌنهاهم العلماء المتصدون لنفع الناس، الذٌن من هللا علٌهم بالعلم  
جهل، وتموم حجة هللا علٌهم، عن المعاصً التً تصدر منهم، لٌزول ما عندهم من ال-والحكمة 

                                                                                                                                                                               
 1٘ٗ/ٔ، وتفسٌر النسفً:ٖٗٔ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (ٔ)
 .2ٗٗ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٖٓٗ/ٔبحر العلوم: (ٖ)
 .ٗٗٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .2ٖٕتفسٌر السعدي: (٘)
 .2ٖٖ/ٙتفسٌر المنار: (ٙ)
 [.ٕٙ]المابدة : (2)
 [.ٖٙ]المابدة : (1)
 [.ٖٙ]المابدة : (5)
 .[. 5واإلدهان: اللٌن والمصانعة ، فً الدٌن وفً كل شًء ، لال تعالى:}َودُّوا لَْو تُْدِهُن فٌَُْدِهنُوَن{ ]الملم : ( ٓٔ)
 .2ٗٗ-ٙٗٗ/ٓٔ(:ص2ٖٕٕٔأخرجه الطبري) (ٔٔ)
 .ٕٖ٘صفوة التفاسٌر: (ٕٔ)
 .5ٗٗ/ٓٔ(:صٕٕٓٗٔأخرجه الطبري) (ٖٔ)
 .15ٔ/ٕمعانً المرآن: (ٗٔ)
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فإن العلماء علٌهم أمر الناس ونهٌهم، وأن ٌبٌنوا لهم الطرٌك الشرعً، وٌرؼبونهم فً الخٌر 
 .(ٔ)وٌرهبونهم من الشر"

هإالء حٌن لم ٌنهوا كما لال لهإالء حٌن عملوا وذلن  لال عبدالرحمن بن زٌد بن أسلم:" 
 .(ٕ)األمر كان"

علً بن أبً طالب فحمد هللا وأثنى علٌه ثم لال: أٌها  عن ٌحٌى بن ٌعمر لال: "خطب
الناس إنما هلن من هلن لبلكم بركوبهم المعاصً ولم ٌنههم الربانٌون واألحبار، فلما تمادوا فً 
المعاصً ولم ٌمنعهم الربانٌون واألحبار أخذتهم العموبات. فمروا بالمعروؾ وانهوا عن المنكر 

بهم، واعلموا أن األمر بالمعروؾ والنهً عن المنكر ال ٌمطع لبل أن ٌنزل بكم مثل الذي نزل 
 .(ٖ)رزلا وال ٌمرب أجبل"

 ، على وجوه:«الربانٌٌن»ولد تعددت عبارات أهل التفسٌر فً معنى لوله
 .(ٗ)أحدها: فمهاء. لاله مجاهد

 .(٘)والثانً: حكماء علماء. لاله أبو رزٌن
، (1)-فً رواٌة أخرى -، ومجاهد(2)الحسن ،(ٙ)والثالث: فمهاء علماء ، وهو لول ابن عباس

، والربٌع (ٕٔ)، وعطاء الخراسانً(ٔٔ)-فً رواٌة عنه-،وسعٌد بن جبٌر (ٓٔ)، ولتادة(5)والضحان
 .(٘ٔ)، وٌحٌى بن عمٌل(ٗٔ)، وعطٌة(ٖٔ)بن أنس

 .(ٙٔ)والرابع:الفمهاء المعلمون. لاله ابن عباس أٌضا 
 .(1ٔ)، والسدي(2ٔ)-اخرىفً رواٌة -والخامس: حكماء فمهاء. لاله ابن عباس

 . (5ٔ)والسادس: حكماء أتمٌاء ، وهو لول سعٌد بن جبٌر
 . (ٕٓ)والسابع: حلماء علماء حكماء. وهذا مروي عن ابن عباس أٌضا

 .(ٕٔ)-فً رواٌة أخرى–والثامن: أن المراد: كونوا أهل عبادة، وأهل تموى هلل. لاله الحسن 

 . (ٕٕ)الناس ، وهذا لول ابن زٌدوالتاسع: أنهم الوالة الذٌن ٌرّبون أمور 
بهان»، وهو المنسوب إلى«ربانً»جمع: «: الربانٌٌن»أن  -وهللا أعلم-والراجح  ، «الره

 .(ٔ) الذي ٌربُّ الناَس، وهو الذي ٌُْصلح أمورهم، وٌربّها، وٌموم بها

                                                             
 .2ٖٕتفسٌر السعدي: (ٔ)
 .2ٙٔٔ/ٗ(:ص2ٕ٘ٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .2ٙٔٔ-ٙٙٔٔ/ٗ(:ص2ٔ٘ٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .ٔٗ٘/ٙ(:ص1ٖٓ1)-(2ٖٓٙانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 5ٔٙ/ٕ(:ص2ٗ2ٖ، وتفسٌر ابن أبً حاتم)ٔٗ٘-ٓٗ٘/ٙ(:ص2ٖٓٗ)-(2ٖٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .ٕٗ٘/ٙ(:ص2ٖٔ٘انظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .ٔٗ٘/ٙ(:ص2ٖٓ٘انظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .ٕٗ٘-ٔٗ٘/ٙ(:ص2ٖٕٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .ٕٗ٘/ٙ(:ص2ٖٔ2انظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .ٔٗ٘/ٙ(:ص2ٖٓ5انظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 ، ذكره دون إسناد.5ٕٙ/ٕ(:ص2ٗ5ٖ(انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٔٔ)
 ، ذكره دون إسناد.5ٕٙ/ٕ(:ص2ٗ5ٖ(انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٕٔ)
 ، ذكره دون إسناد.5ٕٙ/ٕ(:ص2ٗ5ٖ(انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٖٔ)
 ، ذكره دون إسناد.5ٕٙ/ٕ(:ص2ٗ5ٖ(انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٗٔ)
 .ٕٗ٘/ٙ(:ص2ٖٔٗانظر: تفسٌر الطبري) (٘ٔ)
 .5ٔٙ/ٕ(:ص2ٖٗٙ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٙٔ)
 .ٕٗ٘/ٙ(:ص2ٖٔٙ(، و)2ٖٖٔانظر: تفسٌر الطبري) (2ٔ)
 .ٔٗ٘/ٙ(:ص2ٖٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (1ٔ)
 .ٕٗ٘/ٙ(:ص2ٖٔ1انظر: تفسٌر الطبري) (5ٔ)
 .5ٔٙ/ٕ(:ص2ٗ2ٖ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٕٓ)
 .5ٔٙ/ٕ(:ص2ٗ1ٖابن أبً حاتم)(انظر: تفسٌر ٕٔ)
 .ٖٗ٘/ٙ(:ص2ٖٔ5انظر: تفسٌر الطبري) (ٕٕ)
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بهانٌُِّوَن َواأْلَْحبَاُر{ ]المابدة:  وفً:}  وجوه: [،ٖٙالره
 .(ٕ) الربانٌٌن هم فوق األحبار. لاله مجاهدأحدها: أن 

 .(ٖ)الربانٌٌن علماء النصارى، واألحبار علماء الٌهود. وهذا لول الحسنوالثانً: أن 
 .(ٗ)والثالث: أن الكل فً الٌهود، ألن هذه اآلٌات فٌهم

 ، لوالن: «الربانً»وفً أصل 
وٌموم بها، ومنه لول علممة بن  ٌُْصلح أمورهم،أحدها: أنه الذي ٌربُّ أمور الناس بتدبٌره، 

 : (٘)عبدة
ٌَْن ِرَبابَتً                  َولَْبلََن َربهتْنً، فَِضْعُت، ُربُوُب   َوكُْنُت اْمَرأً أَْفَضْت إلَ

ً ألنه بالعلم ٌدبر األمور،  بتعلٌمه إٌاهم الخٌَر ودعابهم إلى ما فٌه فسمً العالم رّبانٌا
 مصلحتهم.

، ألن "األحباَر" هم العلماء، و"الربانً" الجامُع (ٙ)م فوق األحبار"ولذلن لال مجاهد:"وه
إلى العلم والفمه، البصَر بالسٌاسة والتدبٌر والمٌام بؤمور الرعٌة، وما ٌصلحهم فً ُدنٌاهم 

  .(2)ودٌنهم
والثانً: أنه مضاؾ إلى عالم الرب ، وهو علم الدٌن ، فمٌل لصاحب العلم الذي أمر به 

 .(1)الرب رّبانً
، كموله: }َمعَهُ ِربٌُِّّوَن َكثٌٌِر{ ]آل «الربٌون»ولرأ أبو والد اللٌثً، وابن الجراح العمٌلً: 

 .(5)[ٙٗٔعمران: 
ثَْم{ ]المابدة: لوله تعالى:  .(ٓٔ)عن لول الكذب والزور" [، أي:"ٖٙ}َعْن لَْوِلِهُم اإْلِ

 .(ٔٔ)أي: الكذب بؤن عزٌرا ابن هللا وأن ٌد هللا مؽلولة" لال أبو هبلل العسكري:"
 .(ٕٔ)وأكل أموال الناس بالباطل"[، أي:"ٖٙ}َوأَْكِلِهُم السُّْحَت{ ]المابدة: لوله تعالى:

ٌَْصنَعُوَن{ ]المابدة: لوله تعالى:  لمد ساء صنٌعهم حٌن تركوا  [، أي:"ٖٙ}لَبِبَْس َما َكانُوا 
 .(ٖٔ)النهً عن المنكر"

أي: حٌن ٌسارعون فً اإلثم والعدوان، وأكلهم السحت، وببس ما  ابن أبً زمنٌن:" لال 
 .(ٗٔ)صنع الربانٌون واألحبار حٌن لم ٌنهوهم عن ذلن"

 .(٘ٔ)ٌعنً: الربانٌٌن إنهم ببس ما كانوا ٌصنعون" لال ابن عباس:" 
 .(ٙٔ)ٌصنعون وٌعملون واحد"لال عبدالرحمن بن زٌد بن أسلم:" 
عنى العمل إال أنه ٌمتضً الجودة، ٌمال: سٌؾ صنٌع إذا جود "الصنع بمولٌل: 

                                                                                                                                                                               
 .ٖٗ٘/ٙانظر: تفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٕٗ٘-ٔٗ٘/ٙ(:ص2ٖٕٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕ)
 . ذكروه ببل نسبة.1ٙ/ٗ، وتفسٌر الثعلبً:2ٖٕ/ٙانظر: تفسٌر المرطبً: (ٖ)
 .2ٖٕ/ٙانظر: تفسٌر المرطبً: (ٗ)
، وتفسٌر الطبري: 1ٖٖ/ٕ، واللسان )ربب( ومماٌٌس اللؽة: 5ٗٔ/ٕوالمفضلٌات:  ٕٖٔ(البٌت فً دٌوانه: ٘)
 .ٗ٘ٔ/2ٔ، والصحاح )ربب( والمخصص: ٖٗ٘/ٙ، وٕٗٔ/ٔ
 .ٗٗ٘/ٙ(تفسٌر الطبري:ٙ)
 .ٗٗ٘/ٙ( انظر: تفسٌر الطبري:2)
 .ٙٓٗ/ٔانظر: النكت والعٌون: (1)
 .1ٙ/ٗانظر: تفسٌر الثعلبً: (5)
 .1ٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .51الوجوه والنظابر: (ٔٔ)
 .1ٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٕٔ)
 .1ٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٖٔ)
 .ٖٙ/ٕتفسٌر ابن ابً زمنٌن: (ٗٔ)
 .2ٙٔٔ/ٗ(:ص2ٖ٘ٙأخرجه ابن ابً حاتم) (٘ٔ)
 .2ٙٔٔ/ٗ(:ص2ٗ٘ٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙٔ)
 .2ٖٕ/ٙتفسٌر المرطبً: (2ٔ)
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كؤنهم جعلوا آثم من مرتكبً المناكٌر، ألن كل عامل ال ٌسمى صانعا،  لال الزمخشري:" 
وال كل عمل ٌسمى صناعة حتى ٌتمكن فٌه وٌتدرب وٌنسب إلٌه، وكؤن المعنى فً ذلن أن 
موالع المعصٌة معه الشهوة التً تدعوه إلٌها وتحمله على ارتكابها، وأما الذي ٌنهاه فبل شهوة 

ً اإلنكار كان أشد حاال من الموالع. ولعمري إن هذه اآلٌة مما معه فً فعل ؼٌره، فإذا فرط ف
 .(ٔ)ٌمذ السامع، وٌنعى على العلماء توانٌهم"

وبخ علماءهم فً تركهم نهٌهم فمال: }لببس ما كانوا ٌصنعون{ كما وبخ  لال المرطبً:" 
ً عن المنكر من ٌسارع فً اإلثم بموله:}لببس ما كانوا ٌعملون{، ودلت اآلٌة على أن تارن النه
 .(ٕ)كمرتكب المنكر، فاآلٌة توبٌخ للعلماء فً ترن األمر بالمعروؾ والنهً عن المنكر"

وهذه أشد آٌة على ما أتى النهً عن المنكر حٌث أنزلهم منزلة من ٌرتكبه  لال الثعلبً:" 
 .(ٖ)وجمع بٌنهم فً التوبٌخ"

العمل ال ٌبلػ درجة الصنع  لال أبو السعود:" وهذا أبلػ مما لٌل فً حك عامتهم لما أن 
ما لم ٌتدرب فٌه صاحبه ولم ٌحصل فٌه مهارة تامة ولذلن ذم به خواصهم وألن ترن الحسنة 
ألبح من موالعة المعصٌة ألن النفس تلتذ بها وتمٌل إلٌها وال كذلن ترن اإلنكار علٌها فكان 

 .(ٗ)منكرات ما ال ٌخفً"جدٌرا بؤبلػ ذم وفٌه مما ٌنعى على العلماء توانٌهم فً النهً عن ال
وروي عن خالد بن دٌنار عن ابن عباس لال: "ما فً المرآن آٌة أشد توبًٌخا من هذه اآلٌة: 

بهانٌُِّوَن َواألْحَباُر َعْن لَْوِلِهُم اإلثَْم َوأَْكِلِهُم السُّْحَت لَبِبَْس َما َكانُوا ٌَْصنَ عُوَن { لال: } لَْوال ٌَْنَهاهُُم الره
 .(٘)كذا لرأ"

 .(ٙ)وكذا لال الضحان: "ما فً المرآن آٌة أخوؾ عندي منها: إنا ال ننهى"
لال فً الممدمٌن على اإلثم والعدوان وأكلهم السحت: }لببس  لال أبو حفص النعمانً:" 

[، ولال فً العلماء التاركٌن للنهً عن المنكر: }لببس ما كانوا ٕٙما كانوا ٌعملون{ ]المابدة: 

ٌصنعون{ والصنع ألوى من العمل; فإنما العمل ٌسمى صناعة، إذا صار مستمرا راسخا متمكنا، 
راسخ، وذنب التاركٌن للنهً المنكر ذنبا راسخا، واألمر فً  فجعل ]حرم[ العاملٌن ذنبا ؼٌر

الحمٌمة راسخا كذلن; ألن المعصٌة مرض الروح، وعبلجه العلم باهلل وبصفاته وبؤحكامه، فإذا 
حصل هذا العلم ولم تزل المعصٌة، كان كالمرٌض الذي ٌعالج بؤدوٌته، لل فٌها الشفاء، ومثل 

، وكذلن العالم إذا ألدم على المعصٌة دل على أن مرض هذا المرض صعب شدٌد ال ٌكاد ٌزول
 .(2)فمد اإلٌمان فً ؼاٌة الموة والشدة"

"ما من لوم ٌكون بٌن أظهرهم من ٌعمل بالمعاصً هم أعز :-ملسو هيلع هللا ىلص-وروي عن رسول هللا  
 .(1)منه وأمنع، لم ٌؽٌروا، إال أصابهم هللا منه بعذاب"

 .(5)، بؽٌر الم لسم«ببسما: »-عنهما  رضً هللا -ولرأ ابن عباس 
 الفوابد:

لبح سكوت العلماء على المنكر وإؼضابهم على فاعلٌه، ولذا لال كثٌر من السلؾ فً هذه -ٔ
 اآلٌة أشد آٌة وأخطرها على العلماء. 

 أن العبرة لٌست بوجود العلماء ووفرتهم دون أن ٌكون لهم أثر فعال فً اإلصبلح،-ٕ

                                                             
 .ٗ٘ٙ/ٔالكشاؾ: (ٔ)
 .2ٖٕ/ٙتفسٌر المرطبً: (ٕ)
 .1ٙ/ٗتفسٌر الثعلبً: (ٖ)
 .2٘/ٖتفسٌر أبً السعود: (ٗ)
 .5ٗٗ/ٓٔ(:ص5ٖٕٕٔأخرجه الطبري) (٘)
 .5ٗٗ/ٓٔ(:ص1ٖٕٕٔأخرجه الطبري) (ٙ)
 .ٕٗٗ/2اللباب فً علوم الكتاب: (2)
 .( من طرٌك ٌزٌد بن هارون بهٖٖٔ/ٕ( ورواه الطبرانً فً المعجم الكبٌر )ٖٖٙ/ٗالمسند )(1)
 .ٕٗٗ/2انظر: اللباب فً علوم الكتاب: (5)
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ا وفٌهم العلماء، فما لم ٌمم علماإهم بما أوجب هللا علٌهم من النصح فبنوا إسرابٌل هلكو
 واإلصبلح تسلط علٌهم الشٌطان.

 
 المرآن

ٌِْدٌِهْم َولُِعنُوا بَِما لَالُوا بَْل ٌََداهُ َمْبسُوَطتَاِن ٌُْنفِ  ِ َمْؽلُولَةٌ ؼُل ْت أَ ٌَْؾ ٌََشاُء }َولَالَِت اْلٌَُهوُد ٌَُد ّللا  ُك َك
ٌْنَُهُم اْلعََداَوةَ  ٌْنَا بَ ٌَْن ِمْن َربَِّن طُْؽٌَانًا َوكُْفًرا َوأَْلمَ  َواْلبَْؽَضاَء إِلَى َولٌََِزٌَدن  َكثًٌِرا ِمْنُهْم َما أُْنِزَل إِلَ
ُ َوٌَْسعَْوَن فًِ اْْلَْرِ  فَسَ  ُ اَل ٌُِحبُّ ٌَْوِم اْلِمٌَاَمِة كُل َما أَْولَُدوا نَاًرا لِْلَحْرِب أَْطفَؤََها ّللا  اًدا َوّللا 

 [ٗٙ({ ]المائدة: ٗٙاْلُمْفِسِدٌَن )
 التفسٌر:

ونه فٌما بٌنهم-ٌُطلع هللا نَبٌِهه على شًء من مآثم الٌهود  أنهم لالوا: ٌد هللا  -وكان مما ٌُسرُّ
محبوسة عن فعل الخٌرات، بَِخَل علٌنا بالرزق والتوسعة، وذلن حٌن لحمهم َجْدب ولحط. ؼُلهْت 

ٌدٌهم، أي: حبست أٌدٌهم هم عن فِْعِل الخٌرات، وطردهم هللا من رحمته بسبب لولهم. ولٌس أ
األمر كما ٌفترونه على ربهم، بل ٌداه مبسوطتان ال َحْجَر علٌه، وال مانع ٌمنعه من اإلنفاق، فإنه 

انًا الجواد الكرٌم، ٌنفك على ممتضى الحكمة وما فٌه مصلحة العباد، لكنهم سوؾ ٌزدادون طؽٌ
وكفًرا بسبب حمدهم وحسدهم; ألن هللا لد اصطفان بالرسالة. وٌخبر تعالى أن طوابؾ الٌهود 
سٌظلون إلى ٌوم المٌامة ٌعادي بعضهم بعًضا، وٌنفر بعضهم من بعض، كلما تآمروا على الكٌد 

ق شملهم، وال ٌزال الٌهو د ٌعملون للمسلمٌن بإثارة الفتن وإشعال نار الحرب رده هللا كٌدهم، وفره
 بمعاصً هللا مما ٌنشؤ عنها الفساد واالضطراب فً األرض. وهللا تعالى ال ٌحب المفسدٌن.

 فً سبب نزول اآلٌة ألوال:
ٌمال له: النباش -; لال: "لال رجل من الٌهود -رضً هللا عنهما-أحدها: عن عبد هللا بن عباس 

ٌِْدٌِهْم َولُِعنُوا بَِما : إن ربن بخٌل ال ٌنفك; فؤنزل هللا: }َولَاَلِت -بن لٌس ِ َمْؽلُولَةٌ ؼُلهْت أَ اْلٌَُهوُد ٌَُد َّللاه
ٌَْن ِمْن َربِّ  ٌَْؾ ٌََشاُء َولٌََِزٌَدنه َكثًٌِرا ِمْنُهْم َما أُْنِزَل إِلَ َن طُْؽٌَاًنا لَالُوا بَْل ٌََداهُ َمْبُسوَطتَاِن ٌُْنِفُك َك

ٌْنَُهُم اْلعََداوَ  َنا َب ٌْ ُ َوٌَْسعَْوَن َوكُْفًرا َوأَْلمَ ةَ َواْلبَْؽَضاَء إَِلى ٌَْوِم اْلِمٌَاَمِة ُكلهَما أَْولَُدوا نَاًرا ِلْلَحْرِب أَْطَفؤََها َّللاه
ُ اَل ٌُِحبُّ اْلُمْفِسِدٌَن{"  .]ضعٌؾ[(ٔ)فًِ اأْلَْرِض فََساًدا َوَّللاه

 ]ضعٌؾ[.(ٕ)والثانً: لال عكرمة:" نزلت فً فنحاص الٌهودي"
 .(ٖ)مماتل:" ٌعنً: ابن صورٌا وفنحاص الٌهودٌٌن وعازر بن أبً عازر"والثالث: ولال 

ِ َمْؽلُولَةٌ{ ]المابدة:   ٌد هللا محبوسة عن فعل  [، أي:"ٗٙلوله تعالى:}َولَالَِت اْلٌَُهوُد ٌَُد َّللاه
 .(ٗ)الخٌرات، بَِخَل علٌنا بالرزق والتوسعة"

 .(٘)أي: بخٌلة" لال ابن عباس:" 
 .(ٙ): عن الخٌر واإلحسان والبر"أي لال السعدي:" 
ٌعنون: أن خٌر هللا ُمْمَسن وعطاإه محبوس عن االتساع علٌهم ...وهذا  لال الطبري:" 

خبر من هللا تعالى ذكره عن جرأة الٌهود على ربهم، ووصفهم إٌاه بما لٌس من صفته، توبًٌخا 

                                                             
: ثنً -( 52ٕٗٔرلم  ٖ٘/ ٕٔومن طرٌمه الطبرانً فً "المعجم الكبٌر" )-أخرجه ابن إسحاق فً "السٌرة" (ٔ)

 دمحم بن أبً دمحم مولى آل زٌد بن ثابت عن سعٌد بن جبٌر أو عكرمة عن ابن عباس به.
 الطبرانً ورجاله ثمات"!!(: "رواه 2ٔ/ 2ولال الهٌثمً فً "مجمع الزوابد" )

 للنا: وسنده ضعٌؾ; لجهالة دمحم هذا كما تمدم مراراً.
 ( وزاد نسبته البن مردوٌه.ٕٔٔ/ ٖوذكره السٌوطً فً "الدر المنثور" )

. 
،  وسنده ضعٌؾ; ٖ٘ٗ/ٓٔ(:ص2ٕٕٗٔومن طرٌمه الطبري فً "جامع البٌان")-أخرجه سنٌد فً "تفسٌره" (ٕ)

 جرٌج، وضعؾ سنٌد صاحب "التفسٌر"..لبلنمطاع بٌن عكرمة وابن 
 .5ٓٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖ)
 .1ٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .2ٙٔٔ/ٗ(:ص2٘٘ٙأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .2ٖٕتفسٌر السعدي: (ٙ)
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واؼترارهم به، وإنكارهم جمٌع جمٌل أٌادٌه عندهم، لهم بذلن، وتعرًٌفا منه نبٌهه ملسو هيلع هللا ىلص لدٌَم جهلهم 
ًٌّ مبعوث  وكثرة صفحه عنهم وعفوه عن عظٌم إجرامهم واحتجاًجا لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص بؤنه له نب
ِ علومهم ومكنونها التً ال  ًّ ورسول مرسل: أْن كانت هذه األنباء التً أنبؤهم بها كانت من خف

إهم دون ؼٌرهم من الٌهود، فضبل عن األمة األمٌة من العرب الذٌن ٌعلمها إال أحبارهم وعلما
لم ٌمرأوا كتاًبا، والَوَعْوا من علوم أهل الكتاب علًما، فؤطلع هللا على ذلن نبٌه محمًدا ملسو هيلع هللا ىلص، لٌمرر 

 .(ٔ)عندهم صدله، وٌمطع بذلن حجتهم"
}َواَل  ، كما لال هللا جل وعز:أي: لالوا ٌده ممسكة عن االتساع علٌنا لال الزجاج:"

[، تؤوٌله ال تمسكها عن اإلنفاق، لال بعضهم: 5ٕتَْجعَْل ٌََدَن َمْؽلُولًَة إِلَى عُنُِمَن{ ]اإلسراء: 
معنى:}ٌد هللا مؽلولة{: نعمته ممبوضة عنا، وهذا المول خطؤ ٌنمضه: }بل ٌداه مبسوطتان{، 

 .(ٕ)أكثر من أن تحصى"فٌكون المعنى: بل نعمتاه مبسوطتان، نعم هللا 
لال المراؼً:" أي لال ذلن بعض منهم، ونسبه إلى األمة بناء على التكافل العام بٌن 
أفرادها وكونها كالشخص الواحد، وأن الناس فى كل زمان ٌعزون إلى األمة ما ٌسمعون من 

ذ لرون، بعض أفرادها ولد جرت سنة المرآن أن ٌنسب إلى المتؤخرٌن ما لاله أو فعله سلفهم من
وال عجب فى صدور هذا المول من بعض األشخاص منهم، فإنا نرى من المسلمٌن فى عصرنا 

 .(ٖ)مثله فى الشكوى من هللا عز وجل واالعتراض علٌه عند الضٌك وفى إبان المصاٌب"
ِ َمْؽلُولَةٌ{ ]المابدة:    [، وجهان:ٗٙوفً لوله تعالى:}َولَاَلِت اْلٌَُهوُد ٌَُد َّللاه
، (ٙ)، وعكرمة(٘)، ولتادة(ٗ)أي ممبوضة عن العطاء على جهة البخل، لاله ابن عباسأحدهما: 
 .(2)والضحان

 .(1)والثانً: ممبوضة عن عذابهم، لاله الحسن
ٌِْدٌِهْم{ ]المابدة:   .(5)حبست أٌدٌهم هم عن فِْعِل الخٌرات" [، أي:"ٗٙلوله تعالى:}ؼُلهْت أَ

 .(ٓٔ)أمسكت أٌدٌهم عن النفمة والخٌر" لال الضحان:"
وهذا دعاء علٌهم بجنس ممالتهم. فإن كبلمهم متضمن لوصؾ هللا الكرٌم،  لال السعدي:" 

بالبخل وعدم اإلحسان. فجازاهم بؤن كان هذا الوصؾ منطبما علٌهم، فكانوا أبخل الناس وأللهم 
سعت كل شًء، ومؤلت ألطار العالم إحسانا، وأسوأهم ظنا باهلل، وأبعدهم هللا عن رحمته التً و

 .(ٔٔ)العلوي والسفلً"
ٌِْدٌِهْم{ ]المابدة:   [، ألوال:ٗٙوفً لوله تعالى:}ؼُلهْت أَ

أي جعلوا بخبلء. فهم أبخل  أحدهما: أنه لال ذلن إلزاماً لهم البخل على مطابمة الكبلم، والمعنى:
 .(ٕٔ)، لاله الزجاجلوم

 .(ٖٔ)نار جهنم على وجه الحمٌمة، لاله الحسنوالثانً: أن معناه: ؼلت أٌدٌهم فً 

                                                             
 .ٓ٘ٗ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .15ٔ/ٕمعانً المرآن: (ٕ)
 .ٖ٘ٔ-ٕ٘ٔ/ٙتفسٌر المراؼً: (ٖ)
 .ٕ٘ٗ/ٓٔ(:صٕٕٕٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .ٕ٘ٗ/ٓٔ(:صٕٕ٘ٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 . ذكره دون إسناد.2ٙٔٔ/ٗانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم: (ٙ)
 .ٗ٘ٗ-ٖ٘ٗ/ٓٔ(:ص1ٕٕٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .ٔ٘/ٕانظر: النكت والعٌون: (1)
 .1ٔٔالتفسٌر المٌسر: (5)
 .ٗ٘ٗ-ٖ٘ٗ/ٓٔ(:ص1ٕٕٗٔأخرجه الطبري) (ٓٔ)
 .2ٖٕتفسٌر السعدي: (ٔٔ)
 .5ٓٔ/ٕانظر: معانً المرآن: (ٕٔ)
 ، ببلنسبة.5ٓٔ/ٕ. وذكره الزجاج:ٔ٘/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٖٔ)



15 
 

وٌجوز أن ٌكون دعاء علٌهم بؽل األٌدى حمٌمة، ٌؽللون فً الدنٌا  لال الزمخشري:" 
أسارى، وفً اآلخرة معذبٌن بؤؼبلل جهنم: والطباق من حٌث اللفظ ومبلحظة أصل المجاز، كما 

 .(ٔ)تمول: سبنً سب هللا دابره، أى لطعه ألن السب أصله المطع"
معناه: الدعاء علٌهم بالبخل والنكد، ومن ثم كانوا أبخل خلك هللا وأنكدهم، لاله والثالث: 

 :(ٖ)، وأنشد بٌت األشتر مالن بن الحارث(ٕ)الزمخشري
 وفَرُت وفري وانحْرفُت عن العبُل                   فلمٌُت أْضٌافً بوْجٍه َعبُوِس 

و هللا علٌهم بما هو لبٌح وهو البخل لال الزمخشري:" فإن للت: كٌؾ جاز أن ٌدع 
 والنكد؟ 

للت: المراد به الدعاء بالخذالن الذي تمسو به للوبهم، فٌزٌدون بخبل إلى بخلهم ونكدا 
إلى نكدهم، أو بما هو مسبب عن البخل والنكد من لصوق العار بهم وسوء األحدوثة التً 

 .(ٗ)تخزٌهم وتمزق أعراضهم"
بالبخل ودعاإه عبارة عن خلمه الشح فً للوبهم والمبض فً والحك أن هللا ٌدعو علٌهم 

}اَل ٌُْسؤَُل  أٌدٌهم، فهو الداعً والخالك، ال خالك إال هو ٌخلك لهم البخل وٌتمدس عنه، لال تعالى:
ا ٌَْفعَُل َوهُْم ٌُْسؤَلُوَن{ ]األنبٌاء:   .(٘)[َٖٕعمه

 .(ٙ)وطردهم هللا من رحمته بسبب لولهم" [، أي:"ٗٙلوله تعالى:}َولُِعنُوا بَِما{ ]المابدة: 
عن السدي لوله: "}ولعنوا بما لالوا{، لال: لالوا إن هللا وضع ٌده على صدره فلم 

 .(2)ٌبسطها أبدا حتى ٌرد علٌنا ملكنا"
 [، لوالن:ٗٙلوله تعالى:}َولُِعنُوا بَِما لَالُوا{ ]المابدة: وفً  

 .(1)ًأحدهما: ٌعنً: ٌعذبهم بالجزٌة. لاله الكلب
 .(5)والثانً: وٌحتمل: أن ٌكون لَْعنُهم هو طردهم حٌن أجلوا من دٌارهم. أفاده الماوردي

علٌهم ما لالوه، ولابلهم فٌما اختلموه وافتروه  -عز وجل-ولد رد هللا لال ابن كثٌر:" 
ٌِْدٌِهْم َولُِعنُوا بَِما لَالُوا {، وهكذا ولع لهم، فإن عند هم من البخل والحسد وابتفكوه، فمال:}ؼُلهْت أَ

والجبن والذلة أمر عظٌم، كما لال تعالى: } أَْم لَُهْم نَِصٌٌب ِمَن اْلُمْلِن فَإِذًا ال ٌُْإتُوَن النهاَس َنِمًٌرا أَْم 
َنا آَل إِْبَراِهٌَم اْلِكتَاَب َواْلِحْكمَ  ٌْ ُ ِمْن فَْضِلِه فَمَْد آتَ ٌْنَاهُْم ُمْلًكا ٌَْحسُُدوَن النهاَس َعلَى َما آتَاهُُم َّللاه ةَ َوآتَ

[، ولال ٘٘ - َٖ٘عِظًٌما فَِمْنُهْم َمْن آَمَن بِِه َوِمْنُهْم َمْن َصده َعْنهُ َوَكفَى بَِجَهنهَم َسِعًٌرا{ ]النساء: 
ِ َوَحْبٍل ِمَن النهاس { ا ٌَْن َما ثُِمفُوا إِال بَِحْبٍل ِمَن َّللاه لهةُ أَ ٌِْهُم الذِّ آلٌة ]آل عمران: تعالى:} ُضِرَبْت َعلَ

ٕٔٔ"](ٔٓ). 
 .(ٔٔ)، بسكون العٌن. وفً مصحؾ عبد هللا: بل ٌداه بسطان«ولعنوا»ولرئ:

ٌَْؾ ٌََشاُء{ ]المابدة:  بل ٌداه مبسوطتان  [، أي:"ٗٙلوله تعالى:}َبْل ٌََداهُ َمْبسُوَطتَاِن ٌُْنِفُك َك
ال َحْجَر علٌه، وال مانع ٌمنعه من اإلنفاق، فإنه الجواد الكرٌم، ٌنفك على ممتضى الحكمة وما 

  .(ٕٔ)فٌه مصلحة العباد"

                                                             
 .ٙ٘ٙ/ٔالكشاؾ: (ٔ)
 .ٙ٘ٙ-٘٘ٙ/ٔانظر: الكشاؾ: (ٕ)
، تهذٌب ٕٙ - ٖٕهـ. )الوالة والمضاة  1ٖهو مالن بن الحارث النخعً من أصحاب اإلمام علً. توفً (ٖ)

 .ٖٗٔ/  ٔو )ت(  5ٗٔ، وشرح دٌوان الحماسة: )م( ٕٗٗ( . واألبٌات فً البخبلء: ٔٔ/  ٔالتهذٌب، 
 .ٙ٘ٙ/ٔالكشاؾ: (ٗ)
 (.ٗ، الهامش رلم)٘٘ٙ/ٔانظر: تفسٌر الكشاؾ: (٘)
 .1ٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .1ٙٔٔ/ٗ(:ص25٘ٙأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .ٔ٘/ٕانظر: النكت والعٌون: (1)
 .ٔ٘/ٕ:انظر: النكت والعٌون (5)
 .ٙٗٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٓٔ)
 .ٙ٘ٙ/ٔانظر: الكشاؾ: (ٔٔ)
 .1ٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٕٔ)
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 .(ٔ){، ٌنفك بهما كٌؾ ٌشاء"بَْل ٌََداهُ َمْبسُوَطتَانِ  عن لتادة: لوله:"}
 .(ٕ)عن السدي:"}ٌنفك كٌؾ ٌشاء{، لال: ٌرزق كٌؾ ٌشاء"

 .(ٖ)أي: هو جواد" الزجاج:" لال
أي: بل هو الواسع الفضل، الجزٌل العطاء، الذي ما من شًء إال عنده  لال ابن كثٌر:"

خزابنه، وهو الذي ما بخلمه من نعمة فمنه وحده ال شرٌن له، الذي خلك لنا كل شًء مما نحتاج 
تعالى: } َوآتَاكُْم ِمْن كُّلِ َما إلٌه، فً لٌلنا ونهارنا، وحضرنا وسفرنا، وفً جمٌع أحوالنا، كما لال 

ِ ال تُْحُصوَها إِنه اإلْنَساَن لََظلُوٌم َكفهاٌر { اآلٌة ]إبراهٌم:  [. واآلٌات َٖٗسؤَْلتُُموهُ َوإِْن تَعُدُّوا نِْعَمةَ َّللاه
 .(ٗ)فً هذا كثٌرة"

أي: " ال حجر علٌه، وال مانع ٌمنعه مما أراد، فإنه تعالى لد بسط فضله  لال السعدي: 
وإحسانه الدٌنً والدنٌوي، وأمر العباد أن ٌتعرضوا لنفحات جوده، وأن ال ٌسدوا على أنفسهم 

 أبواب إحسانه بمعاصٌهم.
فٌداه  سحاء اللٌل والنهار، وخٌره فً جمٌع األولات مدرارا، ٌفرج كربا، وٌزٌل ؼما، 

ٌؽنً فمٌرا، وٌفن أسٌرا وٌجبر كسٌرا، وٌجٌب ساببل وٌعطً فمٌرا عاببل وٌجٌب المضطرٌن، و
وٌستجٌب للسابلٌن. وٌنعم على من لم ٌسؤله، وٌعافً من طلب العافٌة، وال ٌحرم من خٌره 
عاصٌا، بل خٌره ٌرتع فٌه البر والفاجر، وٌجود على أولٌابه بالتوفٌك لصالح األعمال ثم 

ا، وٌضٌفها إلٌهم، وهً من جوده وٌثٌبهم علٌها من الثواب العاجل واآلجل ما ال ٌحمدهم علٌه
ٌدركه الوصؾ، وال ٌخطر على بال العبد، وٌلطؾ بهم فً جمٌع أمورهم، وٌوصل إلٌهم من 
اإلحسان، وٌدفع عنهم من النمم ما ال ٌشعرون بكثٌر منه، فسبحان من كل النعم التً بالعباد 

فً دفع المكاره، وتبارن من ال ٌحصً أحد ثناء علٌه، بل هو كما أثنى فمنه، وإلٌه ٌجؤرون 
 على نفسه، وتعالى من ال ٌخلو العباد من كرمه طرفة عٌن، بل ال وجود لهم وال بماء إال بجوده.

ولبح هللا من استؽنى بجهله عن ربه، ونسبه إلى ما ال ٌلٌك بجبلله، بل لو عامل هللا 
لة، ونحوهم ممن حاله كحالهم ببعض لولهم، لهلكوا، وشموا فً دنٌاهم، الٌهود المابلٌن تلن المما

 .(٘)ولكنهم ٌمولون تلن األلوال، وهو تعالى، ٌحلم عنهم، وٌصفح، وٌمهلهم وال ٌهملهم"
للوصؾ بالسخاء، وداللة على أنه "تاكٌد  {َبْل ٌََداهُ َمْبسُوَطتَانِ  :لوله: }لال الزمخشري: 

لحكمة والمصلحة. روى أن هللا تبارن وتعالى كان لد بسط على الٌهود ال ٌتفك إال على ممتضى ا
وكذبوه كؾ هللا تعالى ما بسط  -ملسو هيلع هللا ىلص-حتى كانوا من أكثر الناس ما ال، فلما عصوا هللا فً دمحم 

، ورضى بموله اآلخرون (ٙ)علٌهم من السعة، فعند ذلن لال فنحاص بن عازوراء: ٌد هللا مؽلولة
 .(2)وا فٌه"فؤشرك

 :(1)[، أربعة تاوٌبلتٗٙوفً لوله تعالى:}َبْل ٌََداهُ َمْبسُوَطتَاِن{ ]المابدة:  
أحدها: أن الٌدٌن ها هنا النعمة، من لولهم لفبلن: عندي ٌد، أي نعمة، ومعناه: بل نعمتاه 

 .(5) مبسوطتان، نعمة الدٌن، ونعمة الدنٌا. ضعّفه الزجاج
ٌِْدي َواألَْبَصاِر{ ] ص:  والثانً: الٌد ها هنا الموة، [،ومعناه: بل لوتان  ٘ٗكموله تعالى:}أُوِلً األَ

 بالثواب والعماب .

                                                             
 .1ٙٔٔ/ٗ(:ص1ٔ٘ٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .1ٙٔٔ/ٗ(:ص1ٕ٘ٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .5ٓٔ/ٕمعانً المرآن: (ٖ)
 .ٙٗٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .2ٖٕتفسٌر السعدي: (٘)
 انظر األلوال فً سبب نزول اآلٌة. (ٙ)
 .2٘ٙ-ٙ٘ٙ/ٔالكشاؾ: (2)
 .ٕ٘-ٔ٘/ٕ، والنكت والعٌون:ٙ٘ٗ-ٗ٘ٗ/ٓٔانظر: تفسٌر الطبري: (1)
 .15ٔ/ٕانظر: معانً المرآن: (5)
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والثالث: أن الٌد ها هنا الملن، من لولهم فى مملون الرجل: هو ملن ٌمٌنه، ومعناه: ملن الدنٌا 
 واآلخرة .

 :(ٔ)وسعدٌن، وكمول األعشىوالرابع:أن التثنٌة للمبالؽة فى صفة النعمة كما تمول العرب لبٌن 
اِد تُْنِفكُ   ٌََداَن ٌََدا َمْجٍد، فََكٌؾ ُمِفٌَدةٌ                َوَكؾٌّ إذَا َما ُضنه بِالزه

فؤضاؾ ما كان صفة صاحب الٌد من إنفاق وإفادة إلى  الٌد، ومثل ذلن من كبلم العرب 
 .(ٕ)فً أشعارها وأمثالها أكثر من أن ٌُْحصى

إنما وصؾ تعالى ذكره  الٌد  بذلن، والمعنى العَطاء، ألن عطاء الناس لال الطبري:" و 
وبذَل معروفهم الؽالَب بؤٌدٌهم. فجرى استعمال الناس فً وصؾ بعضهم بعًضا، إذا وصفوه 

 .(ٖ)بجود وكرم، أو ببخل وشّح وضٌك، بإضافة ما كان من ذلن من صفة الموصوؾ إلى ٌدٌه"
ها مجاز عن البخل والجود، ومنه لوله تعالى: ؼل الٌد وبسط لال صاحب الكشاؾ:" 

[، وال ٌمصد من ٌتكلم 5ٕ}َواَل تَْجَعْل ٌََدَن َمْؽلُولًَة إِلَى عُنُِمَن َواَل تَْبسُْطَها ُكله اْلبَْسِط{ ]اإلسراء: 
به إثبات ٌد وال ؼل وال بسط، وال فرق عنده بٌن هذا الكبلم وبٌن ما ولع مجازا عنه ألنهما 

بان على حمٌمة واحدة، حتى أنه ٌستعمله فً ملن ال ٌعطى عطاء لط وال ٌمنعه إال كبلمان متعم
بإشارته من ؼٌر استعمال ٌد وبسطها ولبضها، ولو أعطى األلطع إلى المنكب عطاء جزٌبل 
لمالوا: ما أبسط ٌده بالنوال، ألن بسط الٌد ولبضها عبارتان ولعتا متعالبتٌن للبخل والجود، ولد 

 :(ٗ)ٌث ال تصح الٌد، كمولهاستعملوهما ح
 جاد الحمى بسط الٌدٌن بوابل               شكرت نداه تبلعه ووهاده 

 :(٘)ولمد جعل لبٌد للشمال ٌدا فً لوله
 إذ أصبحت بٌد الشمال زمامها 

وٌمال: بسط الٌؤس كفٌه فً صدري، فجعلت للٌؤس الذي هو من المعانً ال من األعٌان 

البٌان عمى عن تبصر محجة الصواب فً تؤوٌل أمثال هذه اآلٌة،  كفان، ومن لم ٌنظر فً علم
 .(ٙ)ولم ٌتخلص من ٌد الطاعن إذا عبثت به"

ولد ثنٌت الٌد فً لوله تعالى: }بل ٌداه مبسوطتان{، وهً مفردة فً: }ٌد هللا مؽلولة{،  
نه. وذلن أن وذلن "لٌكون رد لولهم وإنكاره أبلػ وأدل على إثبات ؼاٌة السخاء له ونفى البخل ع

 .(2)ؼاٌة ما ٌبذله السخً بماله من نفسه أن ٌعطٌه بٌدٌه جمٌعا فبنى المجاز على ذلن"
 .(1) «بل ٌداه بسطان»وفً مصحؾ عبد هللا: 

                                                             
، وؼٌره. من لصٌدته الؽالٌة التً رفعت المحلك وطارت بذكره فً اآلفاق ، ٌمول له : لَعَْمِري  ٓ٘ٔدٌوانه : (ٔ)

قُ لَمَْد  ٌَفٍَاع تَُحره  الَحْت عٌُُوٌن َكثٌَِرةٌ ... إلَى َضْوِء ناٍر فً 
ٌِْن ٌَْصَطِلٌَانِِها ... َوبَاَت َعلَى النهاِر النهَدى والمَحلهكُ   تَُشبُّ لمْمُروَر
قُ  ْهِر ال نَتَفَره ًْ ِلبَاٍن ثَْدَي أُّمٍ تََحالفَا ... بِؤَْسَحَم َعْوَض الده  َرِضٌعَ

ِ َرْونَكُ تََرى الُجوَد  ًّ  ٌَْجِريِ َظاِهًرا فَْوَق َوْجِهِه ... َكَما َزاَن َمتَْن الُهْنُدَوانِ
 .ٌََداهُ ٌََدا ِصْدٍق ، فَكؾٌّ ُمِفٌَدةٌ ... َوَكؾٌّ إذَا َما ُضنه ِباْلَماِل تُْنِفكُ 

 .ٔ٘ٗ/ٓٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕ)
 ٔ٘ٗ/ٓٔ.تفسٌر الطبري: (ٖ)
، ولم ٌعزه هو وال شارحوه، ولم أتعرؾ على لابله، ٘٘ٙ/ٔالبٌت من شواهد الزمخشري فً الكشاؾ: (ٗ)

، واللباب ٖٖٗ/ٗ، والدر المصون:ٖ٘ٔ/ٗ، وتفسٌر البحر المحٌط: ٖ٘ٔ/ٕوانظر: البٌت فً تفسٌر البٌضاوي:
 ، وؼٌرها.2ٕٗ/2فً علوم الكتاب:

 ث، وصدره:( ط، دار الماموس الحدٌٖٕٓالبٌت فً دٌوانه )(٘)
 "وؼداة رٌح لد كشفت ولرة"

(، والمبرد فً الكامل وعزاه للبٌد، وأساس الببلؼة )ٌدي(. والبٌت من 22ٕوأورده المزوٌنً فً اإلٌضاح )
معلمته المشهورة، والمرة والمر: البرد، ٌمول: كم من ؼداة تهب فٌها الشمال وهً أبرد الرٌاح، ولد كففت عادٌة 

 .جزر لهمالبرد عن الناس بنحر ال
 .٘٘ٙ-ٗ٘ٙ/ٔالكشاؾ: (ٙ)
 .ٙ٘ٙ/ٔالكشاؾ: (2)
 .ٙ٘ٙ/ٔانظر: الكشاؾ: (1)
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ٌَْؾ ٌََشاُء{ ]المابدة: وٌحتمل    :(ٔ)[، وجهانٗٙلوله تعالى:}ٌُْنِفُك َك
 إعطابه مصلحة دٌنه .أحدهما: ٌمعنى أنه ٌعطً من ٌشاء من عباده إذا علم أن فً 

 والثانً: ٌنعم على من ٌشاء بما ٌصلحة فً دٌنه .
اء -ملسو هيلع هللا ىلص-هرٌرة لال: لال رسول هللا عن ابً   : "إن ٌمٌن هللا َمؤلى ال ٌَِؽٌُضها نفمة، َسحه

اللٌل والنهار، أرأٌتم ما أنفك منذ خلك السموات واألرض، فإنه لم ٌَِؽض ما فً ٌمٌنه" لال: 
عرشه على الماء، وفً ٌده األخرى المْبض، ٌرفع وٌخفض": لال: لال هللا تعالى: "أنفك أنفك "و

 .(ٕ)علٌن"
ٌَْن ِمْن َربَِّن طُْؽٌَاًنا َوكُْفًرا{ ]المابدة:  ٌَِزٌَدنه َكثًٌِرا ِمْنُهْم َما أُْنِزَل إِلَ [، ٗٙلوله تعالى:}َولَ

 .(ٖ)دهم وحسدهم"لكنهم سوؾ ٌزدادون طؽٌانًا وكفًرا بسبب حم أي:"
حملهم حسُد دمحم ملسو هيلع هللا ىلص والعرب على أن كفروا به، وهم ٌجدونه مكتوًبا  لال لتادة:"

 .(ٗ)عندهم"
أي: كلما نزل علٌن شًء من المرآن كفروا به فٌزٌد كفرهم والطؽٌان  لال الزجاج:"
 .(٘)الؽلو والكفر ههنان"

 .(ٙ)لحسدهم تمادٌا فً الجحود وكفرا بآٌات هللا"لال الزمخشري:أي:" عند نزول المرآن، 
أي: ٌكون ما أتان هللا ٌا دمحم من النعمة نممة فً حك أعدابن من الٌهود  لال ابن كثٌر:" 

وأشباههم، فكما ٌزداد به المإمنون تصدًٌما وعمبل صالًحا وعلًما نافعًا، ٌزداد به الكفرة 
ٌَانًا { وهو: المبالؽة والمجاوزة للحد فً األشٌاء}َوكُْفًرا{، أي: تكذٌبا،  الحاسدون لن وألمتن } طُْؽ

ٌِْهْم كما  لال تعالى: } لُْل هَُو ِللهِذٌَن آَمنُوا هًُدى َوِشَفاٌء َوالهِذٌَن ال ٌُْإِمنُوَن فًِ آذَانِِهْم َوْلٌر َوهَُو َعلَ
[ ولال تعالى: } َونُنزُل ِمَن اْلمُْرآِن َما هَُو ِشَفاٌء َٗٗعًمى أُولَبَِن ٌَُناَدْوَن ِمْن َمَكاٍن بَِعٌٍد { ]فصلت: 

اِلِمٌَن إِال َخَساًرا { ]اإلسراء: َوَرْحَمةٌ لِ   .(2)["1ْٕلُمْإِمنٌَِن َوال ٌَِزٌُد الظه

لوله }ولٌزٌدن كثٌرا منهم ما أنزل إلٌن من ربن طؽٌانا وكفرا{ وهذا  لال السعدي:" 
أعظم العموبات على العبد، أن ٌكون الذكر الذي أنزله هللا على رسوله، الذي فٌه حٌاة الملب 

لدنٌا واآلخرة، وفبلح الدارٌن، الذي هو أكبر منة امتن هللا بها على عباده، والروح، وسعادة ا
توجب علٌهم المبادرة إلى لبولها، واالستسبلم هلل بها، وشكرا هلل علٌها، أن تكون لمثل هذا زٌادة 
ؼً إلى ؼٌه، وطؽٌان إلى طؽٌانه، وكفر إلى كفره، وذلن بسبب إعراضه عنها، ورده لها، 

 .(1)ا، ومعارضته لها بالشبه الباطلة"ومعاندته إٌاه
ٌَْن ِمْن َربَِّن طُْؽٌَانًا َوُكْفًرا{ ]المابدة:   ٌَِزٌَدنه َكثًٌِرا ِمْنُهْم َما أُْنِزَل إِلَ وفً لوله تعالى:}َولَ

 [، لوالن:ٗٙ
 أحدهما: أنه عنى الٌهود بما حصل منهم من الخبلؾ .

 .(5)اٌن لولهم فً المسٌح، لاله الحسنوالثانً: أنه أراد بٌن الٌهود والنصارى فً تب
نَُهُم اْلعََداَوةَ َواْلبَْؽَضاَء ِإلَى ٌَْوِم اْلِمٌَاَمِة{ ]المابدة:   ٌْ نَا بَ ٌْ أي  [، أي:"ٗٙلوله تعالى:}َوأَْلمَ

ألمٌنا بٌن الٌهود العداوة والبؽضاء فكلمتهم مختلفة وللوبهم شتّى ال ٌزالون متباؼضٌن متعادٌن 
 .(ٓٔ)عة"إِلى لٌام السا

                                                             
 .ٕ٘/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٔ)
 .(55ٖ( وصحٌح مسلم برلم )2ٗٔ5( وصحٌح البخاري برلم )ٖٖٔ/ٕالمسند )(ٕ)
 .1ٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .2٘ٗ/ٓٔ(:ص5ٕٕٗٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .5ٓٔ/ٕمعانً المرآن: (٘)
 .2٘ٙ/ٔالكشاؾ: (ٙ)
 .2ٗٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .2ٖٕتفسٌر السعدي: (1)
 .ٕ٘/ٕانظر: النكت والعٌون: (5)
 .ٕٖ٘صفوة التفاسٌر: (ٓٔ)
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 .(ٔ)لال مجاهد:" الٌهود والنصارى "
 .(ٕ)عن إبراهٌم التٌمً لوله: "}العداوة والبؽضاء{، لال: الخصومات والجدال فً الدٌن" 

}تَْحَسبُُهْم َجِمًٌعا  جعلهم هللا مختلفٌن فً دٌنهم متباؼضٌن، كما لال: لال الزجاج:"
بٌنهم العداوة، وهً أحد األسباب التً أذهب هللا بها [، فؤلمى هللا َٗٔولُلُوبُُهْم َشتهى{ ]الحشر: 

 .(ٖ)جدهم وشوكتهم"
ٌعنً: أنه ال تجتمع للوبهم، بل العداوة والعة بٌن ِفرلهم بعضهم فً  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٗ)بعض دابًما ألنهم ال ٌجتمعون على حك، ولد خالفون وكذبون"
 .(٘)ٌمع اتفاق بٌنهم وال تعاضد" لال الزمخشري:" فكلمهم أبدا مختلؾ، وللوبهم شتى، ال

لال السعدي:" فبل ٌتآلفون، وال ٌتناصرون، وال ٌتفمون على حالة فٌها مصلحتهم، بل لم 
 .(ٙ)ٌزالوا متباؼضٌن فً للوبهم، متعادٌن بؤفعالهم، إلى ٌوم المٌامة"
ُ{ ]المابد كلما تآمروا على  [، أي:"ٗٙة: لوله تعالى:}كُلهَما أَْولَُدوا َناًرا ِلْلَحْرِب أَْطفَؤََها َّللاه

ق شملهم"  .(2)الكٌد للمسلمٌن بإثارة الفتن وإشعال نار الحرب رده هللا كٌدهم، وفره
-، "}كلما أولدوا ناًرا للحرب أطفؤها هللا{، لال: حرُب دمحم (1)هم الٌهود" لال مجاهد:"

 .(5)"-ملسو هيلع هللا ىلص
 .(ٓٔ)كلما مكروا مكرا أطفؤ هللا النار والمكر" وفً رواٌة أخرى عن مجاهد:"

 .(ٔٔ)كلما اجتمعت السفلة على لتل العرب أذلهم هللا" لال الحسن:"
لال لتادة:" أولبن أعداء هللا الٌهود، كلما أولدوا ناًرا للحرب أطفؤها هللا، فلن تلمَى الٌهود 

تحت أٌدي المجوس أبؽِض خلمه ببلد إال وجدتهم من أذّل أهله. لمد جاء اإلسبلم حٌن جاء، وهم 
 .(ٕٔ)إلٌه"

له هللا، وأطفؤ َحدههم ونارهم، ولذؾ فً  لال السدي:" كلما أجمعوا أمرهم على شًء فره

 .(ٖٔ)للوبهم الرعب"
كلما جمع أمرهم على شًء فاستمام واستوى، فؤرادوا مناهضة من  لال الطبري:أي:"

 .(ٗٔ)ْبِث نٌاتهم"ناوأهم، شتته هللا علٌهم وأفسده، لسوء فعالهم وخُ 
أي: كلما عمدوا أسبابًا ٌكٌدونن بها، وكلما أبرموا أموًرا ٌحاربونن بها  لال ابن كثٌر:" 

 .(٘ٔ)ٌبطلها هللا وٌرد كٌدهم علٌهم، وٌحٌك مكرهم السٌا بهم"
هذا مثل أي كلما جمعوا على النبً والمسلمٌن وأعدوا لحربهم فرق هللا  لال الزجاج:"

 .(ٔ)جمعهم وأفسد ذات بٌنهم"
لال الزمخشري:" كلما أرادوا محاربة أحد ؼلبوا ولهروا ولم ٌمم لهم نصر من هللا على 

م أحد لط، ولد أتاهم اإلسبلم وهم فً ملن المجوس. ولٌل: خالفوا حكم التوراة فبعث هللا علٌه

                                                             
 .1٘ٗ/ٓٔ(:صٕٕٓ٘ٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .1ٙٔٔ/ٗ(:ص1ٗ٘ٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .5ٓٔ/ٕمعانً المرآن: (ٖ)
 .2ٗٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .2٘ٙ/ٔالكشاؾ: (٘)
 .2ٖٕتفسٌر السعدي: (ٙ)
 .1ٔٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .ٓٙٗ/ٓٔ(:صٕٕٕ٘ٔأخرجه الطبري) (1)
 .ٔٙٗ/ٓٔ(:صٕٕ٘٘ٔأخرجه الطبري) (5)
 5ٙٔٔ-1ٙٔٔ/ٗ(:ص1٘٘ٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 5ٙٔٔ/ٗ(:ص15٘ٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
 .ٓٙٗ/ٓٔ(:صٖٕٕ٘ٔأخرجه الطبري) (ٕٔ)
 .ٓٙٗ/ٓٔ(:صٕٕٗ٘ٔأخرجه الطبري) (ٖٔ)
 .1٘ٗ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٗٔ)
 .2ٗٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (٘ٔ)
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بخت نصر، ثم أفسدوا فسلط هللا علٌهم فطرس الرومى، ثم أفسدوا فسلط هللا علٌهم المجوس، ثم 
 .(ٕ)أفسدوا فسلط هللا علٌهم المسلمٌن. ولٌل: كلما حاربوا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص نصر علٌهم"

وأعادوا، لال السعدي:" }كلما أولدوا نارا للحرب{ لٌكٌدوا بها اإلسبلم وأهله، وأبدوا 
 .(ٖ)وأجلبوا بخٌلهم ورجلهم }أطفؤها هللا{ بخذالنهم وتفرق جنودهم، وانتصار المسلمٌن علٌهم"

ا َكِبًٌرا فَإِذَا َجاَء َوْعُد روي عن   ٌِْن َولَتَْعلُنه عُلُوا تَ الربٌع فً لوله:"}لَتُْفِسُدنه فًِ األْرِض َمره
ٌْكُْم ِعبَاًدا لَنَ ٌَاِر َوَكاَن َوْعًدا َمْفعُوال ثُمه َرَدْدنَا أُوالهَُما بَعَثْنَا َعلَ ا أُوِلً بَؤٍْس َشِدٌٍد فََجاسُوا ِخبلَل الّدِ

ٌِْهْم { ]سورة اإلسراء:  ةَ َعلَ ا ٙ - ٗلَكُُم اْلَكره [، لال: كان الفساد األول، فبعث هللا علٌهم عدوا
ب وا المسجد. فؽَبَُروا زمانًا،  ثم فاستباحوا الدٌار، واستنكحوا النساء، واستعبدوا الولدان، وخره

بعث هللا فٌهم نبٌاا وعاد أمرهم إلى أحسن ما كان. ثم كان الفساد الثانً بمتلهم األنبٌاء، حتى لتلوا 
ر، فمتل من لتل منهم، وسبى من سبى، وخرب  ٌحٌى بن زكرٌا، فبعث هللا علٌهم بُْخت نصه

فساد ، المعصٌة ثم لال، }فَإِذَا َجاَء َوْعُد اآلِخَرِة المسجد. فكان بخت نصر الفساَد الثانً لال: و  ال
ةٍ { إلى لوله: }َوإِْن عُْدتُْم عُْدنَا{ ]سور َل َمره ة ِلٌَسُوُءوا ُوُجوَهكُْم َوِلٌَْدُخلُوا اْلَمْسِجَد َكَما َدَخلُوهُ أَوه

ًٌْرا، ولد كان علم التوراة وحفظها فً صدره1، 2اإلسراء:  وكتبها لهم. فمام  [ فبعث هللا لهم عَُز
لوا ربهم، ولالوا: ٌد  بها ذلن المرن، ولبثوا فنسوا. ومات عزٌر، وكانت أحداٌث، ونسوا العهد وبَخه
هللا مؽلولة ؼُلهت أٌدٌهم ولعنوا بما لالوا بل ٌداه مبسوطتان ٌنفك كٌؾ ٌشاء ، ولالوا فً عزٌر: 

ً لولهم فً المسٌح، فخالفوا ما نََهْوا إن هللا اتخذه ولًدا ، وكانوا ٌعٌبون ذلن على النصارى ف
عنه، وعملوا بما كانوا ٌكّفِرون علٌه، فسبك من هللا كلمة عند ذلن أنهم لن ٌظهروا على عدّوٍ 
آخَر الدهر، فمال: كلما أولدوا ناًرا للحرب أطفؤها هللا وٌسعون فً األرض فساًدا وهللا ال ٌحب 

ةَ أرباًبا، فلم ٌزالوا كذلن والمجوس على رلابهم، وهم المفسدٌن ، فبعث هللا علٌهم المجوس الثالث
ٌمولون: ٌا لٌتنا أدركنا هذا النبً الذي نجده مكتوبًا عندنا، عسى هللا أن ٌفكهنا به من المجوس 

والعذاب الهون  ! فبعث محمًدا ملسو هيلع هللا ىلص واسمه  دمحم ، واسمه فً اإلنجٌل  أحمد  فلما جاءهم 
ِ َعلَى اْلَكافِِرٌَن{]سورة البمرة: وعرفوا،كفروا به [، ولال: }فَبَاُءوا بِؽََضٍب 15، لال: }فَلَْعنَةُ َّللاه

 .(ٗ)["5َٓعلَى َؼَضٍب {، بسورة البمرة: 
وال ٌزال الٌهود ٌعملون  [، أي:"ٗٙلوله تعالى:}َوٌَْسَعْوَن فًِ اأْلَْرِض فََساًدا{ ]المابدة:  

 .(٘)واالضطراب فً األرض" بمعاصً هللا مما ٌنشؤ عنها الفساد
 .(ٙ)أولبن أعداء هللا الٌهود" لال لتادة:"

وٌعمل هإالء الٌهود والنصارى بمعصٌة هللا، فٌكفرون بآٌاته  لال الطبري:أي:" 
 .(2)وٌكذبون رسله، وٌخالفون أمره ونهٌه، وذلن سعٌُهم فٌها بالفساد"

 .(1)أي: من سجٌتهم أنهم دابًما ٌسعْون فً اإلفساد فً األرض" لال ابن كثٌر:" 
 .(5)من كتبهم" -ملسو هيلع هللا ىلص  -أي: ٌجتهدون فً دفع اإلسبلم ومحو ذكر النبً  لال الزجاج:"

لال السعدي:" أي: ٌجتهدون وٌجدون، ولكن بالفساد فً األرض، بعمل المعاصً، 
 .(ٓٔ)عن الدخول فً اإلسبلم"والدعوة إلى دٌنهم الباطل، والتعوٌك 

                                                                                                                                                                               
 .5ٓٔ/ٕمعانً المرآن: (ٔ)
 .2٘ٙ/ٔالكشاؾ: (ٕ)
 .2ٖٕتفسٌر السعدي: (ٖ)
 .ٓٙٗ-5٘ٗ/ٓٔ(:صٕٕٔ٘ٔأرجه الطبري) (ٗ)
 .1ٔٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 5ٙٔٔ/ٗ(:ص5ٔ٘ٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .ٔٙٗ/ٓٔتفسٌر الطبري: (2)
 .2ٗٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (1)
 .5ٔٔ/ٕمعانً المرآن: (5)
 .2ٖٕتفسٌر السعدي: (ٓٔ)
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ُ اَل ٌُِحبُّ اْلُمْفِسِدٌَن{ ]المابدة:   وهللا تعالى ال ٌحب  [، أي:"ٗٙلوله تعالى:}َوَّللاه
 .(ٔ)المفسدٌن"
 .(ٕ)أي: "وهللا ال ٌحب من هذه صفته"لال ابن كثٌر: 
 .(ٖ)ٌمول: وهللا ال ٌحب من كان عاِمبل بمعاصٌه فً أرضه " لال الطبري:أي:" 

 .(ٗ)السعدي:" بل ٌبؽضهم أشد البؽض، وسٌجازٌهم على ذلن"لال 
 الفوابد:

بما ٌتعالى عنه وٌتمدس من النمابص فمالوا: }ٌد هللا  -سبحانه وتعالى-أن الٌهود وصفوا هللا -ٔ
 [.ٗٙمؽلولة{ ]المابدة: 

 .فً اآلٌة إثبات لصفة الٌدٌن هلل سبحانه وتعالى كما ٌلٌك به من ؼٌر تشبٌه وال تكٌٌؾ -ٕ
 تمرٌر ما هو موجود بٌن الٌهود والنصارى من عداوة وبؽضاء وهو من تدبٌر هللا تعالى. -ٖ

فالٌهود ال تموم لهم راٌة، وال ٌثبت لهم لدم، وال تجتمع لهم كلمة، وال تجاب لهم دعوة، 
 دعوتهم مدحوضة، وكلمتهم مختلفة، وجمعهم متفرق، }كلما أولدوا ناًرا للحرب أطفؤها هللا{.

لٌل: إن التعاون المابم الٌوم بٌن الٌهود والنصارى ٌرد ما فً اآلٌة، للنا: إن الٌهود وإن  
احتالوا على النصارى فضربوهم باإللحاد، فلما لضً على العمٌدة الدٌنٌة فٌهم أصبحوا سخرة 

 لهم ٌتحكمون فٌهم، وبذلن فرضوا علٌهم حبهم وعدم عداوتهم.
ألرض فمد ضربوا البشرٌة بالذهب المادي اإللحادي سعى الٌهود الدابم فً الفساد فً ا -ٗ

 الشٌوعً، وضربوها أٌضاً باإلباحة ومكابد الماسونٌة.
ٌَاَمِة{، حجة على المعتزلة والمدرٌة. -٘ ٌَْوِم اْلِم ٌْنَُهُم اْلعََداَوةَ َواْلبَْؽَضاَء إِلَى  ٌْنَا بَ  أن لوله: }َوأَْلمَ
 

 المرآن

({ ٘ٙآَمنُوا َوات مَْوا لََكف ْرنَا َعْنُهْم َسٌِّئَاتِِهْم َوَْلَْدَخْلنَاهُْم َجن اِت الن ِعٌِم ) }َولَْو أَن  أَْهَل اْلِكتَابِ 
 [٘ٙ]المائدة: 
 التفسٌر:

ولو أن الٌهود والنصارى صدهلوا هللا ورسوله، وامتثلوا أوامر هللا واجتنبوا نواهٌه، لكفهرنا عنهم 
 الدار اآلخرة.ذنوبهم، وألدخلناهم جنات النعٌم فً 

[، أي:" ولو أن الٌهود والنصارى ٘ٙلوله تعالى:}َوَلْو أَنه أَْهَل اْلِكتَاِب آَمنُوا{ ]المابدة:  
 .(٘)صدهلوا هللا ورسوله"

 .(ٙ)ٌمول: آمنوا بما أنزل هللا" لال لتادة:" 
 .(2)"-ملسو هيلع هللا ىلص-آمنوا "بدمحم  لال البؽوي: 
 .(1)هم آمنوا باهلل ورسوله"أي: لو أن لال ابن كثٌر:" 
 .(5)لال السعدي:أي:" لو آمنوا باهلل ومبلبكته، وجمٌع كتبه، وجمٌع رسله" 
ٌعنً: الٌهود والنصارى، ]لو[ صدلوا بتوحٌد هللا تعالى وبدمحم ملسو هيلع هللا ىلص  لال السمرلندي:" 
 .(ٓٔ)والمرآن"

                                                             
 .1ٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .2ٗٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .ٔٙٗ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .2ٖٕتفسٌر السعدي: (ٗ)
 .5ٔٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٕٙٗ/ٓٔ(:صٕٕٙ٘ٔأخرجه الطبري) (ٙ)
 .22/ٖتفسٌر البؽوي: (2)
 .2ٗٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (1)
 .1ٖٕتفسٌر السعدي: (5)
 .٘ٓٗ/ٔبحر العلوم: (ٓٔ)
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ولو أن أهل الكتاب مع ما عددنا من سٌباتهم آمنوا برسول هللا  لال الزمخشري:أي:" 
 .(ٔ)ملسو هيلع هللا ىلص وبما جاء به"

أي: لو أن المتمسكٌن بالكتاب، وهم الٌهود والنصارى، على أن  لال الشوكانً:" 
 التعرٌؾ للجنس آمنوا اإلٌمان الذي طلبه هللا منهم، ومن أهمه اإلٌمان بما جاء به دمحم صلى هللا

 .(ٕ)علٌه وسلم كما أمروا بذلن فً كتب هللا المنزلة علٌهم"
 .(ٖ)[، أي:" وامتثلوا أوامر هللا واجتنبوا نواهٌه"٘ٙلوله تعالى:}َواتهَمْوا{ ]المابدة:  
 .(ٗ)ولرنوا إٌمانهم بالتموى التً هً الشرٌطة فً الفوز باإلٌمان" لال الزمخشري:أي:" 
 .(٘)"واتموا ما حرم هللا لال لتادة:" 
 .(ٙ)ٌعنً: عن المعاصً" لال السمعانً:" 
 .(2)واتموا ما كانوا ٌتعاطونه من المحارم والمآثم " لال ابن كثٌر:أي:" 
 .(1)أي: "الشرن والمعاصً" لال السمرلندي والمرطبً: 
 .(5)واتموا، الكفر" لال البؽوي:" 
 .(ٓٔ)واتموا: الٌهودٌة والنصرانٌة" لال الواحدي:أي:" 
 .(ٔٔ)واتموا ما عددنا من معاصٌهم ونحوه" البٌضاوي:"لال  
أي: " واتموا المعاصً التً من أعظمها ما هم علٌه من الشرن باهلل  لال الشوكانً: 

 .(ٕٔ)والجحود لما جاء به رسول هللا"
ٌِّبَاتِِهْم{ ]المابدة:    .(ٖٔ)[، أي:" لكفهرنا عنهم ذنوبهم"٘ٙلوله تعالى:}لََكفهْرنَا َعْنُهْم َس
 .(ٗٔ)ؼفرنا ذنوبهم"لال السمرلندي:"ٌعنً:  
 .(٘ٔ)محْونا عنهم ذنوبَهم فؽطٌنا علٌها، ولم نفضحهم بها" لال الطبري:أي:" 
 .(ٙٔ)محونا ذنوبهم التً سلفت باإلٌمان بن" لال الواحدي:أي:" 

 .(2ٔ)لكفرنا عنهم تلن السٌبات ولم نإاخذهم بها" لال الزمخشري:أي:" 
 .(1ٔ)عنهم سٌباتهم التً فعلوها ولم نإاخذهم بها" لكفرنا لال البٌضاوي:" 
 .(5ٔ)أي: ألزلنا عنهم المحذور ولحّصْلناهم الممصود" لال ابن كثٌر:" 
 .(ٕٓ)لال السعدي:أي: "لكفر عنهم سٌباتهم ولو كانت ما كانت" 

                                                             
 .2٘ٙ/ٔالكشاؾ: (ٔ)
 .2ٙ/ٕفتح المدٌر: (ٕ)
 .5ٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .2٘ٙ/ٔالكشاؾ: (ٗ)
 .ٕٙٗ/ٓٔ(:صٕٕٙ٘ٔأخرجه الطبري) (٘)
 .ٕ٘/ٕتفسٌر السمعانً: (ٙ)
 .2ٗٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .ٕٔٗ/ٙ، وتفسٌر المرطبً:٘ٓٗ/ٔانظر: بحر العلوم: (1)
 .22/ٖتفسٌر البؽوي: (5)
 .1ٕٓ/ٕالوسٌط: (ٓٔ)
 .ٖ٘ٔ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (ٔٔ)
 .2ٙ/ٕفتح المدٌر: (ٕٔ)
 .5ٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٖٔ)
 .٘ٓٗ/ٔبحر العلوم: (ٗٔ)
 .ٔٙٗ/ٓٔتفسٌر الطبري: (٘ٔ)
 .1ٕٓ/ٕالوسٌط: (ٙٔ)
 .2٘ٙ/ٔالكشاؾ: (2ٔ)
 .ٖ٘ٔ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (1ٔ)
 .2ٗٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (5ٔ)
 .1ٖٕتفسٌر السعدي: (ٕٓ)
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أي: لكفرنا عنهم سٌباتهم التً الترفوها، وإن كانت كثٌرة متنوعة ولٌل  لال الشوكانً: 
 .(ٔ)المعنى: لوسعنا علٌهم فً أرزالهم"

ذكر أنهم لو أصلحوا اعتمادهم وأفعالهم لؽفروا وأثٌبوا، كموله: }لُْل ِللهِذٌَن  لال الراؼب:" 
ٌَْنتَُهوا ٌُْؽفَْر لَُهْم َما لَْد َسلََؾ{ ]األ  .(ٕ)["1ٖنفال: َكفَُروا إِْن 

 .(ٖ)}وكفرنا{، ؼطٌنا" لال المرطبً:" 
والتكفٌر: "ستر الذنوب حتى تصٌر بمنزلة ما لم ٌعمل، وٌصح أن ٌكون أصله إزالة   

 .(ٗ)الكفر كمولهم: مرضت فبلن ولدٌت عٌنه"
خلمه معاملة أكرم األكرمٌن; حٌث وعد لهم  -عز وجل  -عامل هللا  لال الماترٌدي:" 

كفٌر ما ارتكبوا فً حال الكفر، ولولهم فً هللا من المبٌح الوخش; لو آمنوا واتموا المؽفرة، وت
ٌَْنتَُهوا ٌُْؽَفْر َلُهْم َما لَْد َسلََؾ { ]األنفال:   -[ـ وذلن 1ٖالذي لالوا فً هللا; وهو كما لال هللا: } إِْن 

ندم على ذلن، أنه لما تاب ورجع عن صنٌعه ٌرجع عن جمٌع ما كان منه، وٌ -وهللا أعلم 
ُل -تعالى  -وٌتمنى أن ٌكون ما كان منه فً تلن الحال من الشر: خٌرا; فهو كموله  : } فَؤُولَبَِن ٌُبَّدِ

ُ َسٌِّبَاتِِهْم َحَسَناٍت { ]الفرلان:  [; ألنهم ٌندمون على تلن السٌبات التً كانت منهم، وٌتمنون 2َّٓللاه
 .(٘) شرا"أن ٌكون الذي كان منهم فً تلن الحال خٌرا ال

[، أي:" وألدخلناهم جنات النعٌم فً ٘ٙلوله تعالى:}َوأَلَْدَخْلنَاهُْم َجنهاِت النهِعٌِم{ ]المابدة:  
 .(ٙ)الدار اآلخرة"

 .(2)ٌمول: وألدخلناهم بساتٌِن ٌنعَمون فٌها فً اآلخرة" لال الطبري:" 
 .(1)ألنفس وتلذ األعٌن"لال السعدي:أي: " وألدخلهم جنات النعٌم التً فٌها ما تشتهٌه ا 
وألدخلناهم مع المسلمٌن الجنة. وفٌه إعبلم بعظم معاصى الٌهود  لال الزمخشري:أي:" 

والنصارى وكثرة سٌباتهم، وداللة على سعة رحمة هللا تعالى وفتحه باب التوبة على كل عاص 

 .(5)وإن عظمت معاصٌه"
وجعلناهم داخلٌن فٌها، وفٌه تنبٌه على عظم معاصٌهم وكثرة ذنوبهم،  لال البٌضاوي:" 

 .(ٓٔ)وأن اإلسبلم ٌجب ما لبله، وإن جل وأن الكتابً ال ٌدخل الجنة ما لم ٌسلم."
جنات النعٌم بٌن جنان الفردوس وبٌن جنات عدن، وفٌها جواري  لال مالن بن دٌنار:" 

الذٌن عملوا بالمعاصً فلما ذكروا عظمتً  خلمن من ورد الجنة، لٌل: فمن ٌسكنها؟ لال:
رالبونً والذٌن انثنت أصبلبهم من خشٌتً وعزتً إنً ألهم بعذاب أهل األرض فإذا نظرت 

 .(ٔٔ)إلى أهل الجوع والعطش من مخافتً صرفت عنهم العذاب"
 الفوابد:

 وعد هللا ألهل الكتاب على ما كانوا علٌه لو آمنوا واتموا ألدخلهم الجنة. -ٔ
الوعد والجزاء للمإمنٌن الذٌن أتوا من األعمال الملبٌة وأعمال الجوارح ما ٌحمك لهم اإلٌمان  -ٕ

 الكامل أو اإلٌمان التام.
وهذه اآلٌة شهادة  من هللا عز وجل على أن أولبن األلوام الذٌن ٌتعصبون وٌدعون أنهم على -ٖ

 كاذبون.إتباع دٌنهم ورسلهم موسى فً التوراة وعٌسى فً اإلنجٌل أنهم 
                                                             

 .2ٙ/ٕفتح المدٌر: (ٔ)
 .5ٖٙ/٘تفسٌر الراؼب األصفهانً: (ٕ)
 .ٕٔٗ/ٙتفسٌر المرطبً: (ٖ)
 .5ٖٙ/٘تفسٌر الراؼب األصفهانً: (ٗ)
 .٘٘٘/ٖتفسٌر الماترٌدي: (٘)
 .5ٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .ٔٙٗ/ٓٔتفسٌر الطبري: (2)
 .1ٖٕتفسٌر السعدي: (1)
 .2٘ٙ/ٔالكشاؾ: (5)
 .ٖ٘ٔ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (ٓٔ)
 .2ٓٔٔ/ٗ(:ص5ٗ٘ٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
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أن مجرد االٌمان ٌجب ما لبله وٌمحوه، كما ورد النص فلو فرضنا موت الداخل فً االٌمان  -ٗ
عمٌب دخوله فٌه، لكان كٌوم ولدته أمه باتفاق مكفر الخطاٌا محكوما له بالجنة، فدل ذلن على أن 

 اجتماع األمرٌن لٌس بشرط. هذا إن كان المراد بالتموى األعمال.
على أصل موضعها الخوؾ من هللا عز وجل، فهذا المعنى ثابت لكل  وإن كانت التموى
 .(ٔ)مإمن وإن لارؾ الكبابر

 
 المرآن

ٌِْهْم ِمْن َربِِّهْم َْلََكلُوا ِمْن فَْولِِهْم وَ  ْنِجٌَل َوَما أُْنِزَل إِلَ ِمْن تَْحِت }َولَْو أَن ُهْم أَلَاُموا الت ْوَراةَ َواإْلِ
ةٌ ُمْمتَِصَدةٌ َوَكثٌٌِر ِمْنُهْم َساَء َما ٌَْعَملُوَن )أَْرُجِلِهْم ِمْنُهْم   [ٙٙ({ ]المائدة: ٙٙأُم 

 التفسٌر:
 -وهو المرآن الكرٌم-ولو أنههم عملوا بما فً التوراة واإلنجٌل، وبما أُْنِزل علٌن أٌها الرسول 
الدنٌا. وإنه ِمن أهل  لُرِزلوا من كّلِ سبٌٍل، فؤنزلنا علٌهم المطر، وأنبتنا لهم الثمر، وهذا جزاء

 الكتاب فرًٌما معتدال ثابتًا على الحك، وكثٌر منهم ساء عملُه، وضل عن سواء السبٌل.
ٌِْهْم ِمْن َربِِّهْم{ ]المابدة:   ْنِجٌَل َوَما أُْنِزَل إِلَ [، ٙٙلوله تعالى: }َولَْو أَنهُهْم أَلَاُموا التهْوَراةَ َواإْلِ

وهو المرآن -ً التوراة واإلنجٌل، وبما أُْنِزل علٌن أٌها الرسول أي:" ولو أنههم عملوا بما ف
 .(ٕ)"-الكرٌم

 .(ٖ)أما إلامتهم التوراة واإلنجٌل فالعمل بهما" لال مجاهد:"
 .(ٗ)عن ابن عباس:"}وما أنزل إلٌهم من ربهم{، ٌعنً: ما أنزل إلٌهم الفرلان"

بما أنزل إلٌهم مما جاءهم به عن السدي:"}وما أنزل إلٌهم من ربهم{، ٌمول: لو عملوا 
 .(٘)"-ملسو هيلع هللا ىلص-دمحم 

عملوا بما فٌهما من التهصدٌك بن، }وما أنزل إلٌهم{ من كتب  لال الواحدي:أي:"
 .(ٙ)أنبٌابهم"

ٌعنً: ولو أنهم لاموا وعملوا ما فً التوراة، وما فً اإلنجٌل وما فً  لال السمعانً:"
 .(2)المرآن"

ٌعنً: ألاموا أحكامهما وحدودهما وعملوا بما فٌهما، وما أنزل إلٌهم من  لال البؽوي:"
 .(1)ربهم، ٌعنً: المرآن، ولٌل: كتب أنبٌاء بنً إسرابٌل"

ولو أنهم ألاموا التوراة واإلنجٌل ألاموا أحكامهما وحدودهما وما  لال الزمخشري:أي:"
لٌهم من سابر كتب هللا، ألنهم مكلفون اإلٌمان وما أنزل إ -ملسو هيلع هللا ىلص-فٌهما من نعت رسول هللا 

 .(5)بجمٌعها، فكؤنها أنزلت إلٌهم ولٌل: هو المرآن"
أي: لاموا بؤوامرهما ونواهٌهما، كما ندبهم هللا وحثهم، ومن إلامتهما اإلٌمان بما  لال السعدي:"

النعمة العظٌمة التً أنزلها ربهم إلٌهم، دعٌا إلٌه، من اإلٌمان بدمحم ملسو هيلع هللا ىلص وبالمرآن، فلو لاموا بهذه 
 .(ٓٔ)أي: ألجلهم ولبلعتناء بهم"

                                                             
 ، الهامش.2٘ٙ/ٔانظر: تفسٌر الكشاؾ: (أ)
 .5ٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .2ٓٔٔ/ٗ(:ص5ٙ٘ٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .2ٓٔٔ/ٗ(:ص52٘ٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .2ٔٔٔ-2ٓٔٔ/ٗ(:ص51٘ٙأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .1ٕٖالوجٌز: (ٙ)
 .ٕ٘/ٕتفسٌر السمعانً: (2)
 .1ٙ-2ٙ/ٕتفسٌر البؽوي: (1)
 .1٘ٙ/ٔالكشاؾ: (5)
 .1ٖٕتفسٌر السعدي: (ٓٔ)
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أي: ]لو أنهم[ عملوا بما فً الكتب التً بؤٌدٌهم عن األنبٌاء، على ما هً  لال ابن كثٌر:" 
علٌه، من ؼٌر تحرٌؾ وال تؽٌٌر وال تبدٌل، لمادهم ذلن إلى اتباع الحك والعمل بممتضى ما 

 .(ٔ)ملسو هيلع هللا ىلص ; فإن كتبهم ناطمة بتصدٌمه واألمر باتباعه حتًما ال محالة"بعث هللا به محمًدا 
لوله: }وما أنزل إلٌهم من ربهم{، من سابر كتب هللا التً من جملتها  لال الشوكانً:" 

المرآن فإنها كلها وإن نزلت على ؼٌرهم فهً فً حكم المنزلة علٌهم لكونهم متعبدٌن بما 
 .(ٕ)فٌها"

ٌِْهْم ِمْن َربِِّهْم{ ]المابدة: وفً   َل ْنِجٌَل َوَما أُْنِزَل إِ لوله تعالى: }َولَْو أَنهُهْم أَلَاُموا التهْوَراةَ َواإْلِ
 :(ٖ)[، وجهانٙٙ

 أحدهما: ألاموها نصب أعٌنهم حتى إذا نظروا ما فٌها من أحكام هللا تعالى وأوامره لم ٌزلوا .
 .(ٗ)ا من ؼٌر تحرٌؾ وال تبدٌل. وهذا لول مجاهدوالثانً: إن إلامتها العمل بما فٌه

عن عبد الرحمن بن جبٌر بن نفٌر، عن أبٌه أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال: "ٌوشن أن ٌرفع 
العلم". فمال زٌاد بن لبٌد: ٌا رسول هللا، وكٌؾ ٌرفع العلم ولد لرأنا المرآن وعلمناه أبناءنا ؟! 

إن كنت ألران من أفمه أهل المدٌنة، أولٌست التوراة واإلنجٌل بؤٌدي لال: ثكلتن أمن ٌا ابن لبٌد! 
الٌهود والنصارى، فما أؼنى عنهم حٌن تركوا أمر هللا" ثم لرأ } َولَْو أَنهُهْم أَلَاُموا التهْوَراةَ 

 .(٘)َواإلْنِجٌَل{"
[، أي:" لُرِزلوا من كّلِ ٙٙبدة: لوله تعالى:}أَلََكلُوا ِمْن فَْولِِهْم َوِمْن تَْحِت أَْرُجِلِهْم{ ]الما 

 .(ٙ)سبٌٍل، فؤنزلنا علٌهم المطر، وأنبتنا لهم الثمر"
ٌعنً: ألنزل هللا علٌهم من السماء لَْطَرها، فؤنبتت لهم به األرض حبها  لال الطبري:" 

ونباتها، فؤخرج ثماَرها، وأما لوله: }ومن تحت أرجلهم{، فإنه ٌعنً تعالى ذكره: ألكلوا من 
ما تحت ألداِمهم من األرض، وذلن ما تخرجه األرض من َحبِّها ونباتها وثماِرها، وسابِر بَركة 

 .(2)ما ٌإكل مما تخرجه األرض"
ٌعنً بذلن: كثرة الرزق النازل علٌهم من السماء والنابت لهم من  لال ابن كثٌر:" 
 .(1)األرض"

أي: ألدر هللا علٌهم الرزق، وألمطر علٌهم السماء، وأنبت لهم األرض  لال السعدي:"
َماِء َواأْلَْرِض  ٌِْهْم َبَرَكاٍت ِمَن السه { كما لال تعالى: }َولَْو أَنه أَْهَل اْلمَُرى آَمنُوا َواتهمَْوا لَفَتَْحنَا َعلَ

 .(5)[ "5ٙ]األعراؾ: 
 [، ثبلثة الوال:َٙٙوِمْن تَْحِت أَْرُجِلِهْم{ ]المابدة: لوله تعالى:}أَلََكلُوا ِمْن فَْولِِهْم وفً  

ولد أعلم هللا جل وعز أحدها: أنه أراد التوسعة علٌهم كما ٌمال هو فً الخٌر من لرنه إلى لدمه، 
َ ٌَْجعَْل لَهُ  أن التمى سعة فً الرزق فمال: }ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتموا{، ولال: }َوَمْن ٌَتهِك َّللاه

ٌُْث اَل ٌَْحتَِسُب{ ]الطبلق:  (َٕرًجا)َمخْ  [، ولال فً لصة نوح: }فَمُْلُت اْستَْؽِفُروا ٖ-َٕوٌَْرُزْلهُ ِمْن َح
ٌْكُْم ِمْدَراًرا )َٓٔربهكُْم إِنههُ َكاَن َؼفهاًرا ) َماَء َعلَ ( َوٌُْمِدْدكُْم بِؤَْمَواٍل َوبَنٌَِن َوٌَْجَعْل لَكُْم ٔٔ( ٌُْرِسِل السه

                                                             
 .1ٗٔ-2ٗٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .2ٙ/ٕفتح المدٌر: (ٕ)
 .ٕ٘/ٕاظر: النكت والعٌون: (ٖ)
 .2ٓٔٔ/ٗ(:ص5ٙ٘ٙانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٗ)
( والبزار ٖٗ/1ٔورواه الطبرانً فً المعجم الكبٌر )، 1ٗٔ/ٖرواه ابن ابً حاتم كما فً تفسٌر ابن كثٌر: (٘)

( "كشؾ األستار" من وجه آخر : من طرٌك إبراهٌم بن أبً عبلة ، عن الولٌد بن عبد ٕٖٕفً مسنده برلم )
 .الرحمن ، عن جبٌر بن نفٌر ، عن عوؾ بن مالن بنحوه

 .5ٔٔر:التفسٌر المٌس (ٙ)
 .ٖٙٗ/ٓٔتفسٌر الطبري: (2)
 .1ٗٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (1)
 .1ٖٕتفسٌر السعدي: (5)
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[، وهً البساتٌن. فوعدهم هللا أتم الؽنى على اإلٌمان واالستؽفار. أفاده ٕٔ - ٓٔ]نوح:  َجنهاٍت{
   .(ٔ)الزجاج

، (ٕ)والثانً: ألكلوا من فولهم بإنزال المطر، ومن تحت أرجلهم بإنبات الثمر . لاله ابن عباس
 .(ٙ)، ولتادة(٘)، والسدي(ٗ)، ومجاهد(ٖ)سعٌد بن جبٌرو

وذكر النماش أن المعنى: "ألكلوا من فولهم أي من رزق الجنة ومن تحت أرجلهم من  والثالث:
 .(2)رزق الدنٌا، إذ هو من نبات األرض"

ذكر فوق وتحت للمبالؽة فً تٌسر أسباب الرزق لهم وكثرتهم وتعدد  لال الشوكانً:" 
 .(1)أنواعها"

ةٌ ُمْمتَِصَدةٌ{ ]المابدة:  [، أي:"وإنه ِمن أهل الكتاب فرٌمًا معتدال ٙٙلوله تعالى:}ِمْنُهْم أُمه
 .(5)ثابتًا على الحك"

"لوله: }منهم أمة ممتصدة، جواب سإال ممدر، كؤنه لٌل: هل جمٌعهم  لال الشوكانً: 
متصفون باألوصاؾ السابمة، أو البعض منهم دون البعض، والممتصدون منهم هم المإمنون 

 .(ٓٔ)نصارى"كعبد هللا بن سبلم ومن تبعه وطابفة من ال
ةٌ ُمْمتَِصَدةٌ{ ]المابدة: وفً    [، وجوه:ٙٙلوله تعالى:}ِمْنُهْم أُمه

 .(ٔٔ)أحدها: ممتصدة على أمر هللا تعالى وكتابه، لاله لتادة
 .(ٖٔ)، وبه لال الواحدي(ٕٔ)الثانً: مإمنة. لاله السدي

  .(ٗٔ)أهُل طاعة هللا، وهإالء أهل الكتاب" لاله ابن زٌدأن "الممتصدة: والثالث:
فهذه األمة الممتصدة، الذٌن ال هم َجفَوا فً الدٌن وال هم ؼلوا، و الؽلو ،  لال الربٌع:" والرابع:

 .(٘ٔ)الرؼبة عنه، والفسك ، التمصٌر عنه"
 .(5ٔ)، وابن عطٌة(1ٔ)، والبؽوي(2ٔ)، وبه لال السمعانً(ٙٔ)والخامس:عادلة، لاله الكلبً

}ممتصدة{، أي: عادلة ؼٌر ؼالٌة، وال ممصرة جافٌة. ومعنى االلتصاد  لال البؽوي:" 
 .(ٕٓ)فً اللؽة: االعتدال فً العمل من ؼٌر ؼلو وال تمصٌر"

لال ابن عطٌة:أي:" معتدلة، والمصد وااللتصاد: االعتدال والرفك والتوسط الحسن فً  
 .(ٔ)األلوال واألفعال"

                                                             
 .5ٔٔ/ٕانظر: معانً المرآن: (ٔ)
، وتفسٌر ابن ابً ٗٙٗ/ٓٔ(:صٕٕٕٙٔ، و)ٖٙٗ/ٓٔ(:ص2ٕٕ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)

 .2ٔٔٔ/ٗ(:ص55٘ٙحاتم)
 . ذذكره دون إسناد2ٔٔٔ/ٗانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم:  (ٖ)
 .ٗٙٗ/ٓٔ(:صٕٕٓٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .ٗٙٗ-ٖٙٗ/ٓٔ(:ص5ٕٕ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .ٖٙٗ/ٓٔ(:ص1ٕٕ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .2ٕٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (2)
 .2ٙ/ٕفتح المدٌر: (1)
 .5ٔٔالتفسٌر المٌسر: (5)
 .2ٙ/ٕفتح المدٌر: (ٓٔ)
 .ٙٙٗ/ٓٔ(:صٕٕٙٙٔأانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .ٙٙٗ/ٓٔ(:ص2ٕٕٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .1ٕٖانظر: الوجٌز: (ٖٔ)
 .ٙٙٗ/ٓٔ(:ص1ٕٕٙٔأخرجه الطبري) (ٗٔ)
 .ٙٙٗ/ٓٔ(:ص5ٕٕٙٔأخرجه الطبري) (٘ٔ)
 .ٖ٘/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٙٔ)
 .ٕ٘/ٕانظر: تفسٌر السمعانً: (2ٔ)
 .1ٙ/ٕانظر: تفسٌر البؽوي: (1ٔ)
 .2ٕٔ/ٕانظر: المحرر الوجٌز: (5ٔ)
 .1ٙ/ٕلبؽوي:تفسٌر ا (ٕٓ)
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ل الكتاب برسول هللا، وبما جاء به. لاله ابن أبً أي: متبعة; ٌعنً: من آمن من أه والسادس:
 . (ٕ)زمنٌن

، واختاره (ٖ)مناصبة هإالء. حكاه الزجاج -ملسو هيلع هللا ىلص  -والسابع: ولٌل: ٌعنى به طابفة لم تناصب النبى 
 .(ٗ)الزمخشري

 .(ٙ)"-ملسو هيلع هللا ىلص-فً عداوة رسول هللا  (٘)طابفة حالها أمم  لال الزمخشري:أي:"
أنه ال ٌسمً هللا من كان على شًء من الكفر  -وهللا أعلم  -لال الزجاج:"والذي أظنه 

 .(2)ممتصدا"
منهم جماعة  ممتصدة فً المول فً عٌسى ابن مرٌم، لابلةٌ فٌه الحكه أنه رسول والثامن:معناه: 

ى هللا عما لالوا من ذلن، هللا وكلمته ألماها إلى مرٌم وروح منه، ال ؼالٌةٌ لابلةٌ: إنه ابن هللا، تعال
 .(5)، ومعنى لول مجاهد(1)وال ممصرة لابلةٌ: هو لؽٌر ِرْشَدة. وهذا لول الطبري

لت بنو إسرابٌل فَِرلًا، فمالت فرلة:عٌسى هو ابن هللا، ولالت فرلة: هو  لال مجاهد:" تفره
 .(ٓٔ)"هللا، ولالت فرلة:هو عبد هللا وروحه، وهً الممتصدة، وهً مسلمةُ أهل الكتاب

وعلى لول مجاهد ٌتخرج لول الطبري: وال ٌمول فً عٌسى إنه عبد لال ابن عطٌة:"
 .(ٔٔ)رسول إال مسلم"

}منهم{ أي: من أهل الكتاب }أمة ممتصدة{ أي: عاملة بالتوراة واإلنجٌل،  لال السعدي:"
 .(ٕٔ)عمبل ؼٌر لوي وال نشٌط "

ةٌ ُمْمتَِصَدةٌ َوَكثٌٌِر ِمْنُهْم َساَء َما ٌَْعَملُوَن { كموله تعالى: }  لال ابن كثٌر:" لوله: } ِمْنُهْم أُمه
ةٌ ٌَْهُدوَن ِباْلَحّكِ َوبِِه ٌَْعِدلُوَن { ]األعراؾ:  [، وكموله عن أتباع عٌسى: } 5َ٘ٔوِمْن لَْوِم ُموَسى أُمه

ٌْنَا الهِذٌَن آَمنُوا ِمْنُهْم أَْجَرهُمْ  [. فجعل أعلى مماماتهم 2َٕوَكِثٌٌر ِمْنُهْم فَاِسمُوَن{ ]الحدٌد:  فَآتَ
االلتصاد، وهو أوسط ممامات هذه األمة، وفوق ذلن رتبة السابمٌن كما فً لوله تعالى: } ثُمه 

ٌْنَا ِمْن ِعبَاِدنَا فَِمْنُهْم َظاِلٌم ِلنَْفِسِه َوِمْنُهْم مُ  ٌَْراِت أَْوَرثَْنا اْلِكتَاَب الهِذٌَن اْصَطَف ْمتَِصٌد َوِمْنُهْم َسابٌِك ِباْلَخ
ِ ذَِلَن هَُو اْلفَْضُل اْلَكِبٌُر َجنهاُت َعْدٍن ٌَْدُخلُونََها { اآلٌة ]فاطر:  [. والصحٌح أن ٖٖ، ٕٖبِإِْذِن َّللاه

 .(ٖٔ)األلسام الثبلثة من هذه األمة ٌدخلون الجنة"
 فمال: "تفرلت أمة موسى على إحدى  عن أنس بن مالن لال: "كنا عند رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

وسبعٌن ملة، سبعون منها فً النار وواحدة فً الجنة، وتفرلت أمة عٌسى على ثنتٌن وسبعٌن 
ملة، واحدة منها فً الجنة وإحدى وسبعون منها فً النار، وتعلو أمتً على الفرلتٌن جمٌعًا. 

من هم ٌا رسول هللا ؟ لال: "الجماعات واحدة فً الجنة، وثنتان وسبعون فً النار". لالوا: 
 .(ٗٔ)الجماعات"

لال ٌعموب بن ٌزٌد:" كان علً بن أبً طالب إذا حدث بهذا الحدٌث عن رسول هللا 
ٌِّبَاتِِهْم  ْلنَاهُْم َجنهاِت َوألْدخَ ملسو هيلع هللا ىلص، تبل فٌه لرآنا: } َوَلْو أَنه أَْهَل اْلِكتَاِب آَمنُوا َواتهمَْوا لََكفهْرَنا َعْنُهْم َس

                                                                                                                                                                               
 .2ٕٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٔ)
 .2ٖ/ٕانظر: تفسٌر ابن ابً زمنٌن: (ٕ)
 .5ٕٔ/ٕانظر: معانً المرآن للزجاج: (ٖ)
 .1٘ٙ/ٔانظر: الكشاؾ: (ٗ)
 .أى ٌسٌر. أفاده الصحاح« أمم»لوله (٘)
 .1٘ٙ/ٔالكشاؾ: (ٙ)
 .5ٕٔ/ٕمعانً المرآن: (2)
 .٘ٙٗ/ٓٔانظر: تفسٌر الطبري: (1)
 .ٙٙٗ/ٓٔ(:صٕٕٙٙٔ، وانظر: )ٙٙٗ-٘ٙٗ/ٓٔ(:صٕٕ٘ٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .ٙٙٗ/ٓٔ(:صٕٕٙٙٔ، وانظر: )ٙٙٗ-٘ٙٗ/ٓٔ(:صٕٕ٘ٙٔأخرجه الطبري) (ٓٔ)
 .2ٕٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٔٔ)
 .1ٖٕتفسٌر السعدي: (ٕٔ)
 .5ٗٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٖٔ)
 .5ٗٔ/ٖرواه ابن مردوٌه كما فً تفسٌر ابن كثٌر: (ٗٔ)
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ةٌ ُمْمتَِصَدةٌ َوَكثٌٌِر ِمْنُهْم َساَء َما ٌَْعَملُوَن { وتبل أًٌضا: } َوِممه  ْن النهِعٌِم { إلى لوله تعالى: } ِمْنُهْم أُمه
ةٌ ٌَْهُدوَن ِباْلَحّكِ َوبِِه ٌَْعِدلُوَن { ]األعراؾ:   .(ٔ)"[، ٌعنً: أمة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص1َٔٔخلَْمنَا أُمه

 .(ٕ)لال ابن كثٌر:"وهذا حدٌث ؼرٌب جًدا من هذا الوجه وبهذا السٌاق"
[، أي:" وكثٌر منهم ساء عملُه، ٙٙلوله تعالى:}َوَكثٌٌِر ِمْنُهْم َساَء َما ٌَْعَملُوَن{ ]المابدة: 

 .(ٖ)وضل عن سواء السبٌل"
 .(ٗ)وكثٌر منهم{، ٌهود" لال مجاهد:"}

 .(٘)ثم ذم أكثر الموم فمال: }وكثٌر منهم ساء ما ٌعملون{" لال لتادة:"
 .(ٙ)"-ملسو هيلع هللا ىلص-: "عملوا بالمبٌح مع التكذٌب بالنبً -رضً هللا عنهما-لال ابن عباس  

 .(2)المعنى ببس شٌبا عملهم" لال الزجاج:"
 .(1)ٌعنً: من ثبت منهم على الٌهودٌة والنصرانٌة" لال ابن ابً زمنٌن:"

"وهم المصرون على الكفر المتمردون عن إجابة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص واإلٌمان بما  ال الشوكانً:ل 
 .(5)جاء به"

 .(ٓٔ)أي: ببس شً عملوه، كذبوا الرسل، وحرفوا الكتب وأكلوا السحت" لال المرطبً:"
 .(ٔٔ)أي: والمسًء منهم الكثٌر. وأما السابمون منهم فملٌل ما هم" لال السعدي:"

و}ساء ما ٌعملون{، فٌه معنى التعجب، كؤنه لٌل: وكثٌر منهم ما أسوأ  لال الزمخشري:"
 .(ٕٔ)عملهم، ولٌل: هم كعب بن األشرؾ وأصحابه والروم"

 الفوابد:
وعده تعالى ألهل الكتاب ببسط الرزق وسعته لو ألاموا التوراة واإلنجٌل وما أنزل إلٌهم من  -ٔ

التوراة واإلنجٌل من دعوتهم إلى اإلٌمان بالنبً األمً والدخول  ربهم، أي: لو أنهم أخذوا بما فً
فً اإلسبلم لحصل لهم ذلن كما حصل للمسلمٌن طٌلة ثبلثة لرون وزٌادة. وما زال العرض كما 

 هو لكل األمم والشعوب أٌضاً.
شرعه أن ثمرة اإلٌمان السعادة فً الدنٌا والفوز فً اآلخرة، ولد وعد هللا عز وجل العاملٌن ب-ٕ

الخٌر والبركات فً الدنٌا واآلخرة، فمال:}ولو أنهم ألاموا التوراة واإلنجٌل وما أنزل إلٌهم من 
 ربهم ألكلوا من فولهم ومن تحت أرجلهم{.

، إذ جعل فً هذه األمة درجة أعلى من درجة -ملسو هيلع هللا ىلص-ومن الفوابد، بٌان فضل األمة الدمحمٌة-ٖ
بالخٌرات; حٌث لال تعالى: }َوِمْنُهْم ُمْمتَِصٌد َوِمْنُهْم َساِبٌك الممتصد وهً درجة السابك 

ٌَْراِت{]فاطر:  [.ٕٖبِاْلَخ
وهذه استدالل لطٌؾ على تمدم هذه األمة على بنً إسرابٌل فً الفضل ألمح إلٌه الحافظ 

ةٌ ُمْمتَِصَدةٌ َوَكِثٌرٌ  -رحمه هللا -ابن كثٌر  ِمْنُهْم َساَء َما ٌَْعَملُون{ ;  فً تفسٌره لوله تعالى: }ِمْنُهْم أُمه
إذ لال: "فجعل أعلى مماماتهم االلتصاد، وهو أوسط ممامات هذه األمة، وفوق ذلن رتبة 

                                                             
( من طرٌك أبً معشر ، عن ٌعموب بن زٌد ٖٓٗ/ٙورواه أبو ٌعلى فً مسنده )، 5ٗٔ/ٖابن كثٌر:  تفسٌر (ٔ)

 .( : "فٌه أبو معشر نجٌح وهو ضعٌؾ".2ٕ٘/2به من حدٌث طوٌل. ولال الهٌثمً فً المجمع )
 .5ٗٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .5ٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .2ٕٔٔ/ٗ(:صٙٓٙٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .2ٕٔٔ/ٗ(:ص2ٓٙٙأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .1ٙ/ٕتفسٌر البؽوي: (ٙ)
 .5ٕٔ/ٕمعانً المرآن: (2)
 .2ٖ/ٕتفسٌر ابن ابً زمنٌن: (1)
 .2ٙ/ٕفتح المدٌر: (5)
 .ٕٕٗ/ٙتفسٌر المرطبً: (ٓٔ)
 .1ٖٕتفسٌر السعدي: (ٔٔ)
 .1٘ٙ/ٔالكشاؾ: (ٕٔ)
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َنا ِمْن ِعبَاِدَنا فَِمْنُهْم َظاِلٌم ِلَنْفسِ  ٌْ ِه السابمٌن، كما فً لوله تعالى: }ثُمه أَْوَرثْنَا اْلِكتَاَب الهِذٌَن اْصَطفَ
ِ ذَِلَن هَُو اْلَفْضُل اْلَكِبٌُر{ َوِمْنُهْم ُممْ  ٌَْراِت بِإِْذِن َّللاه  .(ٔ)"تَِصٌد َوِمْنُهْم َسابٌِك ِباْلَخ

 
 المرآن

 ُ ٌَْن ِمْن َربَِّن َوإِْن لَْم تَْفعَْل فََما بَل ْؽَت ِرَسالَتَهُ َوّللا  سُوُل بَلِّْػ َما أُْنِزَل إِلَ  ٌَْعِصُمَن ِمَن }ٌَا أٌََُّها الر 
َ اَل ٌَْهِدي اْلمَْوَم اْلَكافِِرٌَن )  [4ٙ({ ]المائدة: 4ٙالن اِ  إِن  ّللا 

 التفسٌر:
ٌا أٌها الرسول بلِّػ وحً هللا الذي أنِزل إلٌن من ربن، وإن لصهرت فً الببلغ فََكتَْمَت منه شٌبًا، 

ملة، فمن زعم أنه كتم شٌبًا مما أنِزل علٌه، فإنن لم تُبَلِّػ رسالة ربِّن، ولد بلهػ ملسو هيلع هللا ىلص رسالة ربه كا
فمد أعظم على هللا ورسوله الفرٌة. وهللا تعالى حافظن وناصرن على أعدابن، فلٌس علٌن إال 

 الببلغ. إن هللا ال ٌوفك للرشد َمن حاد عن سبٌل الحك، وجحد ما جبت به من عند هللا.
 فً سبب نزول اآلٌة ألوال: 

بً ملسو هيلع هللا ىلص لال: "إن هللا بعثنً برسالة فضمت بها ذرعاً، وعرفت أن الناس أحدها: روى الحسن أن الن
ٌَْن ِمْن -تعالى-مكذبً، فوعدنً ألبلؽن أو لٌعذبنً"; فؤنزل هللا  سُوُل بَلِّْػ َما أُْنِزَل إَِل : }ٌَاأٌََُّها الره

 ُ َ اَل ٌَْهِدي اْلمَْوَم اْلَكافِِرٌَن{"َربَِّن َوإِْن لَْم تَْفَعْل فََما بَلهْؽَت ِرَسالَتَهُ َوَّللاه  ٌَْعِصُمَن ِمَن النهاِس إِنه َّللاه
(ٕ) .

 ]ضعٌؾ جداً[.
ٌَْن ِمْن َربَِّن{; لال: "ٌا رب إنما أنا واحد، كٌؾ  والثانً: ولال مجاهد: لما نزلت }بَلِّْػ َما أُْنِزَل إِلَ

ًّ من الناس؟ "; فنزلت: }َوإِْن لَْم  تَْفعَْل فََما بَلهْؽَت ِرَسالَتَهُ{"أصنع لٌجتمع عل
 .]ضعٌؾ[(ٖ)

ولال مماتل: لما دعا الٌهود، وأكثر علٌهم، جعلوا ٌستهزبون به، فسكت عنهم، فحرض بهذه 
 .]ضعٌؾ[(ٗ)اآلٌة"

ٌحرس، فكان ٌرسل معه عمه أبو طالب كل ٌوم  -ملسو هيلع هللا ىلص  -والثالث: لال ابن عباس: كان رسول هللا 
ٌَْن ِمْن  رجاالً من ُسوُل بَلِّْػ َما أُْنِزَل إِلَ ٌَاأٌََُّها الره بنً هاشم ٌحرسونه، حتى نزلت هذه اآلٌة: }

ُ ٌَْعِصُمَن ِمَن النهاِس{; فؤراد عمه أن ٌرسل  َربَِّن{ إلى لوله: }َوإِْن لَْم تَْفعَْل فََما بَلهْؽَت ِرَساَلتَهُ َوَّللاه
. ]ضعٌؾ (٘)لد عصمنً من الجن واإلنس" -عّز وجلّ - معه من ٌحرسه; فمال: "ٌا عم! إن هللا

 جداً[

                                                             
 .5ٗٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 ( ونسبه ألبً الشٌخ.2ٔٔ، ٙٔٔ/ ٖالمنثور" )ذكره السٌوطً فً "الدر (ٕ)

 .1ٕ٘مراسٌل الحسن واهٌة كما هو ممرر فً كتب المصطلح. وانظر :تفسٌر الشوكانً: 
/ ٗ(:صٖٔٙٙ، وابن أبً حاتم فً "تفسٌره" )1ٙٗ/ٓٔ(:ص2ٕٕٕٔأخرجه الطبري فً "جامع البٌان" )(ٖ)

 ، من طرٌك سفٌان الثوري عن رجل عن مجاهد.2ٖٔٔ
 وسنده ضعٌؾ; إلرساله، وجهالة الرجل الذي لم ٌسم.للنا: 

 ( وزاد نسبته لعبد بن حمٌد وأبً الشٌخ.2ٔٔ/ ٕوالحدٌث ذكره السٌوطً فً "الدر المنثور" )
(ٗ) . 
(، ٖ٘ٔ(، والواحدي فً "أسباب النزول" )ص ٖٙٙٔٔرلم  ٕ٘ٓ/ ٔٔأخرجه الطبرانً فً "الكبٌر" )(٘)

( من طرٌك 1ٔ/ ٕفً "تفسٌره"; كما فً "تفسٌر المرآن العظٌم" )(، وابن مردوٌه 5ٕٓ/ ٕو"الوسٌط" )
 الحمانً عن النضر أبً عمر عن عكرمة عنه به.

 للنا: وسنده ضعٌؾ جداً; فٌه علتان:
 (.ٕٖٓ/ ٕاألولى: النضر هذا; مترون الحدٌث; كما فً "التمرٌب" )

 الثانٌة: الحمانً; ضعٌؾ.
 : "وفٌه النضر بن عبد الرحمن، وهو ضعٌؾ".(2ٔ/ 2ولال الهٌثمً فً "مجمع الزوابد" )

ولم -( وزاد نسبته ألبً الشٌخ وأبً نعٌم فً "الدالبل" 1ٔٔ/ ٖوالحدٌث ذكره السٌوطً فً "الدر المنثور" )
 وابن عساكر. -نجده فٌه بعد طول بحث
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ٌَْن ِمْن َربَِّن  سُوُل َبلِّْػ َما أُْنِزَل إِلَ ٌَاأٌََُّها الره والرابع:ولال أبو سعٌد الخدري:" نزلت هذه اآلٌة: }
ُ ٌَْعِصُمَن ِمَن النهاِس إِنه  َ اَل ٌَْهِدي اْلمَْوَم اْلَكافِِرٌَن{ على  َوإِْن لَْم تَْفعَْل فََما بَلهْؽَت ِرَسالَتَهُ َوَّللاه َّللاه

 .]ضعٌؾ جداً[(ٔ)رسول هللا ٌوم ؼدٌر خم فً علً بن أبً طالب"
: أي آٌة أنزلت من السماء أشد علٌن؟ لال: -ملسو هيلع هللا ىلص  -والخامس: لال ابن عباس:" سبل رسول هللا 

ًه فمال: "كنت بمنى أٌام موسم، واجتمع مشركوا العرب و أفناء الناس فً الموسم، فؤنزل عل
ٌَْن ِمْن َرّبَِن َوإِْن لَْم تَْفَعْل فََما بَلهْؽَت ِرَساَلتَ  ُسوُل بَلِّْػ َما أُْنِزَل إِلَ ُ جبرٌل; فمال: }ٌَاأٌََُّها الره هُ َوَّللاه

َ اَل ٌَْهِدي اْلَمْوَم اْلَكافِِرٌَن{ لال: ف ممت عند العمبة، فنادٌت: ٌا أٌها الناس ٌَْعِصُمَن ِمَن النهاِس إِنه َّللاه
من ٌنصرنً على أن أبلػ رسالة ربً ولكم الجنة، أٌها الناس لولوا: ال إله إال هللا، وأنا رسول 
 ًّ هللا إلٌكم; تفلحوا أو تنجحوا ولكم الجنة، لال: فما بمً رجل وال امرأة وال صبً إال ٌرمون عل

ًّ عارض فمال: بالتراب والحجارة، وٌبصمون فً وجهً، وٌم ولون: كذاب صابا، فعرض عل
ٌا دمحم! إن كنت رسول هللا; فمد آن لن أن تدعو علٌهم كما دعا نوح على لومه بالهبلن. فمال 

: اللهم اهِد لومً; فإنهم ال ٌعلمون، وانصرنً علٌهم أن ٌجٌبونً إلى طاعتن"، -ملسو هيلع هللا ىلص  -النبً 
دهم عنه، لال األعمش: فبذلن تفتخر بنو العباس، وٌمولون: فجاء العباس عمه فؤنمذه منهم وطر

َ ٌَْهِدي َمْن ٌََشاُء{ ]المصص:   -[ هوى النبً ٙ٘فٌهم نزلت: }إِنهَن اَل تَْهِدي َمْن أَْحبَْبَت َولَِكنه َّللاه
 . ]ضعٌؾ[(ٕ)أبا طالب، وشاء هللا عباس بن عبد المطلب" -ملسو هيلع هللا ىلص 

. وهذا لول ابن كان ٌخاؾ لرًٌشا، فؤومن من ذلن -ملسو هيلع هللا ىلص-ألنه  نزلتوالسادس: أنها 
 ]ضعٌؾ جدا[.(ٖ)جرٌج

والسابع: ولال مماتل: "لما دعا الٌهود، وأكثر علٌهم، جعلوا ٌستهزبون به، فسكت عنهم، فحرض 
 .(ٗ)بهذه اآلٌة"

 دعاهم إلى اإلسبلم، فمالوا لٌل: نزلت فً عٌب الٌهود، وذلن أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال البؽوي:" 

أسلمنا لبلن وجعلوا ٌستهزبون به، فٌمولون له: ترٌد أن نتخذن حنانا كما اتخذت النصارى 

                                                             
طرٌك  ( منٖ٘ٔ، والواحدي فً "األسباب" )ص  2ٕٔٔ/ ٗ(:ص5ٓٙٙأخرجه ابن أبً حاتم فً "تفسٌره" )(ٔ)

 علً بن عابس عن األعمش وأبً حجاب عن عطٌة عن أبً سعٌد به.
للنا: وسنده ضعٌؾ جداً; ألن عطٌة ضعٌؾ مدلس، وتدلٌسه معروؾ أنه من شر أنواع التدلٌس، وهو المسمى 

 بتدلٌس السكوت، هذا أواًل، وثانٌاً: علً بن عابس; ضعٌؾ; كما فً "التمرٌب".
 ( وزاد نسبته البن مردوٌه وابن عساكر.2ٔٔ/ ٖر" )وذكره السٌوطً فً "الدر المنثو

لال فصٌح الدٌن الحٌدري:" وذهب الشٌعة إلى أن هللا تعالى لد أمر النبً ملسو هيلع هللا ىلص بؤن ٌجعل الخلٌفة من بعده علً بن 
عنه خفٌة بؤنه الخلٌفة من أبً طالب رضً هللا تعالى عنه، وأنه ملسو هيلع هللا ىلص لد أشار فً مرض موته إلى علً رضً هللا 

بعده باالستحماق، وأن اآلٌة نزلت فً علً رضً هللا تعالى عنه، أي بلِّػ ما أنزل إلٌن من أمر علً، بزعمهم 
الباطل، إال أنه أسّر أمر الخبلفة بٌنه وبٌن علً وأمره بعدم دعوى الخبلفة فانظر إلى هذا الهذٌان المستلزم لعدم 

 أوامر هللا تعالى، ألن معنى التبلٌػ إعبلن األمر لجمٌع األمة. فما أعمى بصابرهم! والعٌاذ باهلل تبلٌػ النبً ملسو هيلع هللا ىلص
 [.ٓٔٔ-5ٓٔتعالى من سوء المنملب".]النكت الشنٌعة فً بٌان الخبلؾ بٌن هللا تعالى والشٌعة:

ن طرٌمه الضٌاء الممدسً وم-( 1ٔٔ، 2ٔٔ/ ٖأخرجه ابن مردوٌه فً "تفسٌره"; كما فً "الدر المنثور" )(ٕ)
بسند ضعٌؾ; فٌه لابوس بن أبً ظبٌان; لٌن الحدٌث،  -( ٕرلم  ٗٔ، ٖٔ/ ٓٔفً "األحادٌث المختارة" )

 واألعمش مدلس، وفٌه من لم نعرفه.
.]ضعٌؾ جدا[، أخرجه من طرٌك سنٌد صاحب "التفسٌر" عن 2ٔٗ/ٓٔ(:25ٕٕٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)

 حجاج عن ابن جرٌج به.
 للنا: وسنده ضعٌؾ جداً; إلعضاله، وضعؾ سنٌد.

لمماتل، وهو ابن سلٌمان إذا أطلك، وخبره معضل، وهو مترون  1ٙ٘/ٔعزاه ابن الجوزي فً زاد المسٌر:(ٗ)
 .متهم إذا وصل الحدٌث، فكٌؾ إذا أرسله؟!

ٌهدي الموم الكافرٌن{، :" }وهللا ٌعصمن من الناس{، ٌعنً: من الٌهود فبل تمتل، }إن هللا ال 5ٕٗ/ٔوفً تفسٌره
من المتل والخوؾ فمال: ال أبالً من خذلنً ومن نصرنً ،  -ملسو هيلع هللا ىلص -ٌعنً الٌهود، فلما نزلت هذه اآلٌة أمن النبً
 وذلن أنه كان خشً أن تؽتاله الٌهود فتمتله ".
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عٌسى ابن مرٌم حنانا، فلما رأى النبً ملسو هيلع هللا ىلص ذلن سكت فنزلت هذه اآلٌة، وأمره أن ٌمول لهم: "}ٌا 
 .(ٔ)اآلٌة" [1ٙأهل الكتاب لستم على شًء{]المابدة:

والثامن: ولٌل: "نزلت فً الجهاد، وذلن أن المنافمٌن كرهوه كما لال هللا تعالى: فإذا أنزلت 
سورة محكمة وذكر فٌها المتال رأٌت الذٌن فً للوبهم مرض ٌنظرون إلٌن نظر المؽشً علٌه 

لهم كفوا أٌدٌكم [، وكرهه بعض المإمنٌن لال هللا تعالى: ألم تر إلى الذٌن لٌل ٘من الموت ]دمحم: 
[ اآلٌة. فكان النبً ملسو هيلع هللا ىلص ٌمسن فً بعض األحاٌٌن عن الحث على الجهاد لما ٌعلم من 22]النساء:

 .(ٕ)كراهة بعضهم، فؤنزل هللا هذه اآلٌة"
 .(ٖ)ولٌل: "بلػ ما أنزل إلٌن من الرجم والمصاص، نزلت فً لصة الٌهود" والتاسع:
 .(ٗ)مر زٌنب بنت جحش ونكاحها"ولٌل: "نزلت فً أ والعاشر:

إذا نزل منزالً نظروا أعظم شجرة  -ملسو هيلع هللا ىلص  -الحادي عشر: عن أبً هرٌرة; لال: "كان رسول هللا 
فٌنزل تحتها، وٌنزل أصحابه بعد ذلن فً ظل الشجرة. فبٌنما هو  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٌرونها فجعلوها للنبً 

إذ جاء أعرابً فؤخذ السٌؾ من الشجرة ثم دناه من  -سٌؾ علٌهاولد علك ال-نازل تحت شجرة 
: "هللا"; -ملسو هيلع هللا ىلص  -وهو نابم فؤٌمظه، فمال: ٌا دمحم من ٌمنعن منً اللٌلة؟ فمال النبً  -ملسو هيلع هللا ىلص  -النبً 

ٌَْن مِ -تعالى-فؤنزل هللا  سُوُل بَلِّْػ َما أُْنِزَل إِلَ ٌَاأٌََُّها الره { : ُ ْن َربَِّن َوإِْن لَْم تَْفعَْل فََما بَلهْؽَت ِرَسالَتَهُ َوَّللاه
َ اَل ٌَْهِدي اْلمَْوَم اْلَكافِِرٌَن{" ٌَْعِصُمَن ِمَن النهاِس إِنه َّللاه

 . ]حسن[(٘)
                                                             

 .21/ٖتفسٌر البؽوي: (ٔ)
 .21/ٖتفسٌر البؽوي: (ٕ)
 .21/ٖتفسٌر البؽوي: (ٖ)
 .21/ٖفسٌر البؽوي:ت (ٗ)
موارد(،  - 2ٖ5ٔ(، وابن حبان فً "صحٌحه" )رلم 51/ ٙأخرجه ابن أبً شٌبة; كما فً "فتح الباري" )(٘)

( من طرٌك دمحم بن عمرو عن أبً سلمة 1ٕ/ ٕوابن مردوٌه فً "تفسٌره"; كما فً "تفسٌر المرآن العظٌم" )
 عن أبً هرٌرة به.

 شٌخنا فً "الصحٌحة".للنا: وهذا إسناد حسن، وكذا حسنه 
أن ٌمال: كان مخٌراً فً اتخاذ الحرس; فتركه مرة;  -إن كان محفوظاً -لال الحافظ: "وهذا إسناد حسن، فٌحتمل 

 لموة ٌمٌنه، فلما ولعت هذه المصة ونزلت هذه اآلٌة ترن ذلن".
رلم  5ٙ/ ٙ" )للنا: وأصل الحدٌث فً "الصحٌحٌن" من حدٌث جابر بن عبد هللا عند البخاري فً "صحٌحه

صلى  -( بلفظ: أنه ؼزا مع رسول هللا 212ٔ، 21ٙٔ/ ٗ(، ومسلم فً "صحٌحه" )5ٖٕٔرلم  52، ص 5ٕٔٓ
 -ملسو هيلع هللا ىلص  -، فلما لفل رسول هللا لفل معه، فؤدركهم المابلة فً واد كثٌر العضاه، فنزل رسول هللا -هللا علٌه وسلم 

تحت شجرة وعلك بها سٌفه ونمنا نومةً، فإذا رسول هللا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ول هللا وتفرق الناس ٌستظلون بالشجر، فنزل رس
ًّ سٌفً وأنا نابم، فاستٌمظت وهو فً ٌده صلتاً،  -ملسو هيلع هللا ىلص  - ٌدعونا، وإذا عنده أعرابً فمال: "إن هذا اخترط عل

 .فمال: من ٌمنعن منً؟ فملت: هللا )ثبلثًا( "، ولم ٌعالبه فجلس
(; ٕٓٔٗ/ 12٘ٔ/ ٗ(، ومسلم )2ٕٖٔرلم  5ٕٔ/ ٖٔ، 11ٕ٘رلم  1ٔ/ ٙومنها: حدٌث عابشة عند البخاري )

سهر، فلما لدم المدٌنة لال: لٌت رجبًل من أصحابً صالحاً  -ملسو هيلع هللا ىلص  -: كان النبً -رضً هللا عنهما-لالت عابشة 
" فمال: أنا سعد بن أبً ولاص جبت ألحرسن، فنام  ٌحرسنً اللٌلة، إذ سمعنا صوَت سبلح، فمال: "من هذا؟

 .-ملسو هيلع هللا ىلص  -النبً 
( من طرٌك موسى بن عبٌدة ٗٔٙٙرلم  2ٖٔٔ/ ٗمن حدٌث جابر عند ابن أبً حاتم فً "تفسٌره" ) -أٌضاً -و

الرلاع بؤعلى نخل، فبٌنا هو  بنً أنمار نزل ذات -ملسو هيلع هللا ىلص  -ثنً زٌد بن أسلم عن جابر; لال: لما ؼزا رسول هللا 
جالس على رأس ببر لد دلى رجلٌه; فمال الحارث من بنً النجار: أللتلن دمحماً، فمال أصحابه: كٌؾ تمتله، لال: 
ألول له: أعطنً سٌفن، فإذا أعطانٌه لتلته به، لال: فؤتاه، فمال: ٌا دمحم أعطنً سٌفن أشٌمه فؤعطاه إٌاه، فرعدت 

: -عز وجل-: "حال هللا بٌنن وبٌن ما ترٌد"; فؤنزل هللا -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٌده، فمال رسول هللا  ٌده حتى سمط السٌؾ من
 ُ ٌَْن ِمْن َربَِّن َوإِْن لَْم تَْفعَْل فََما بَلهْؽَت ِرَسالَتَهُ َوَّللاه سُوُل بَلِّْػ َما أُْنِزَل إِلَ َ  }ٌَاأٌََُّها الره  اَل ٌَْهِدي ٌَْعِصُمَن ِمَن النهاِس إِنه َّللاه

 ({.2ٙاْلمَْوَم اْلَكاِفِرٌَن )
 وسنده ضعٌؾ; موسى بن عبٌدة ضعٌؾ.

 ولال ابن كثٌر: "هذا حدٌث ؼرٌب من هذا الوجه".
 لكنه حسن فً الشواهد.

 ( وسنده صحٌح.55ٔ/ ٙومنها مرسل دمحم بن كعب المرظً عند الطبري فً "جامع البٌان" )
 بسند ضعٌؾ. -أٌضاً -ومنها مرسل سعٌد بن جبٌر عنده 
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}ٌَاأٌََُّها ٌُحرس; فنزلت:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -: "كان رسول هللا -رضً هللا عنها-الثانً عشر: لالت عابشة 
ُ ٌَْعِصُمَن مِ  ٌَْن ِمْن َربَِّن َوإِْن لَْم تَْفَعْل فََما َبلهْؽَت ِرَسالَتَهُ َوَّللاه سُوُل بَلِّْػ َما أُْنِزَل إِلَ َ الره َن النهاِس إِنه َّللاه

أٌها الناس انصرفوا; »فمال: رأسه من المبة، -ملسو هيلع هللا ىلص  -اَل ٌَْهِدي اْلمَْوَم اْلَكافِِرٌَن{; فؤخرج رسول هللا 
 ]حسن لؽٌره[.(ٔ)«"فمد عصمنً هللا من الناس

ٌَْن ِمْن َرّبَِن{ ]المابدة:   ُسوُل بَلِّْػ َما أُْنِزَل إَِل ٌَا أٌََُّها الره [، أي:" ٌا أٌها 2ٙلوله تعالى:}
 .(ٕ)الرسول بلِّػ وحً هللا الذي أنِزل إلٌن من ربن"

بلػ ما أرسلت به، ٌحرضه على أن ٌبلػ الرسالة ."(ٖ)دمحم"مماتل بن حٌان: "ٌمول: ٌا عن  
 .(ٗ)عن ربه"
جمٌع ما أنزل إلٌن وأى شًء أنزل إلٌن ؼٌر مرالب فً تبلٌؽه  لال الزمخشري:أي:" 

 .(٘)أحدا، وال خابؾ أن ٌنالن مكروه"
ل" لال البالبلنً:"  ه على أداء ما ُحّمِ  .(ٙ)فحثة وحضه
باسم الرسالة، وآمًرا له  -ملسو هيلع هللا ىلص-خاطبًا عبده ورسوله محمًدا ٌمول تعالى م لال ابن كثٌر:" 

 .(2)بإببلغ جمٌع ما أرسله هللا به، ولد امتثل صلوات هللا وسبلمه علٌه ذلن، ولام به أتّم المٌام"
فٌه أمر للنبً ملسو هيلع هللا ىلص بتبلٌػ الناس جمٌعا ما أرسله به إلٌهم من كتابه  لال الجصاص:" 

 .(1)وأحكامه، وأن ال ٌكتم منه شٌبا خوفا من أحد وال مداراة له"
                                                                                                                                                                               

 (.15ٕٗفً "الصحٌحة" )رلم  -رحمه هللا-وانظر: ما كتبه شٌخنا اإِلمام األلبانً 
رلم  ٕٔ٘/ ٘تكملة(، والترمذي ) - 2ٙ1رلم  ٗٓ٘ٔ، ٖٓ٘ٔ/ ٗأخرجه سعٌد بن منصور فً "سننه" )(ٔ)

/ ٗ(:ص٘ٔٙٙ)، وابن أبً حاتم فً "تفسٌره" 5ٙٗ/ٓٔ(:ص2ٕٕٙٔ(، والطبري فً "جامع البٌان" )ٖٙٗٓ
(، والبٌهمً فً "السنن الكبرى" ٖٖٔ/ ٕ(، والحاكم )2ٖٗ، ٖٙٗ، والماضً عٌاض فً "الشفا" )ص  2ٖٔٔ

( جمٌعهم من طرٌك الحارث بن عبٌد عن الجرٌري عن عبد هللا بن شمٌك عن 1ٗٔ/ ٕ(، و"الدالبل" )1/ 5)
 عابشة به.

 للنا: وهذا سند ضعٌؾ; فٌه علتان:
د; ضعفه ابن معٌن والنسابً وابن حبان وأبو زرعة والذهبً وؼٌرهم، ولخصه الحافظ األولى: الحارث بن عبٌ
 بموله: "صدوق ٌخطا".

/ ٕ(، و"الكامل" )ٕٕٗ/ ٔ(، و"المجروحٌن" )5ٔٔ(، و"ضعفاء النسابً" )رلم 5ٖ/ ٕانظر: "تارٌخ الدوري" )
 (.ٕٗٔ/ ٔلتمرٌب" )(، و"آ٘ٔ، 5ٗٔ/ ٕ(، و"التهذٌب" )5ٖٗ، 1ٖٗ/ ٔ(، و"المٌزان" )1ٓٙ، 2ٓٙ

 الثانٌة: الجرٌري; اختلط، ولم ٌذكروا الحارث ضمن الذٌن رووا عنه لبل االختبلط.
لال الترمذي: "هذا حدٌث ؼرٌب، وروى بعضهم هذا الحدٌث عن الجرٌري عن عبد هللا بن شمٌك لال: كان 

 ٌحرس ولم ٌذكروا فٌه عن عابشة". -ملسو هيلع هللا ىلص  -النبً 
 : "هذا حدٌث صحٌح اإلسناد ولم ٌخرجاه"، ووافمه الذهبً.ولال الحاكم

 (: "إسناده حسن، واختلؾ فً وصله وإرساله".1ٕ/ ٙولال الحافظ "فتح الباري" )
(، وابن مردوٌه; كما فً 55ٔ/ ٙللنا: والصواب أن الحدٌث مرسل; فمد أخرجه الطبري فً "جامع البٌان" )

إسماعٌل بن علٌه ووهٌب بن خالد كبلهما عن الجرٌري عن عبد  ( من طرٌك1ٔ/ ٕ"تفسٌر المرآن العظٌم" )
 هللا بن شمٌك به مرسبلً.

 للنا: وهذا مرسل صحٌح اإلسناد، وابن علٌه سمع من الجرٌري لبل االختبلط وهو أصح من سابمه.
 (: "فهو صحٌح مرسل".٘ٗٙ/ ٘فً "الصحٌحة" ) -رحمه هللا-ولال شٌخنا العبّلمة األلبانً 

 ".-ٌعنً: المرسل-ذلن: "وهذا أصح ولال لبل 
 فهو ضعٌؾ إذًا، لكن للحدٌث شواهد كثٌرة ٌصح بها.

( وزاد نسبته لعبد بن حمٌد وابن المنذر وأبً الشٌخ وابن 1ٔٔ/ ٖوالحدٌث ذكره السٌوطً فً "الدر المنثور" )
 مردوٌه.

 .5ٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .2ٕٔٔ/ٗ(:ص1ٓٙٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .2ٕٔٔ/ٗ(:صٓٔٙٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .1٘ٙ/ٔالكشاؾ: (٘)
 .ٔ٘ٗ/ٕاالنتصار للمرآن: (ٙ)
 .ٓ٘ٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .ٙٔ٘/ٕأحكام المرآن: (1)
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هذه اآلٌة أمر من هللا ورسوله بالتبلٌػ على االستٌفاء والكمال. ألنه لد  لال ابن عطٌة:" 
ة بؤن ال ٌتولؾ عن شًء مخافة أحد، وذلن أن رسالته صلى هللا كان بلػ، فإنما أمر فً هذه اآلٌ

علٌه وسلم تضمنت الطعن على أنواع الكفرة وبٌان فساد حالهم فكان ٌلمى منهم عنتا وربما 
 .(ٔ)خافهم أحٌانا لبل نزول هذه اآلٌة، فمال هللا له بلػ ما أنزل إلٌن من ربن أي كامبل متمما"

بن فً ما أنزل ٌفٌد أنه ٌجب علٌه ملسو هيلع هللا ىلص أن ٌبلػ جمٌع ما أنزله العموم الكا لال الشوكانً:" 
هللا إلٌه ال ٌكتم منه شٌبا، وفٌه دلٌل على أنه لم ٌسر إلى أحد مما ٌتعلك بما أنزله هللا إلٌه 

 .(ٕ)شٌبا"
وهو التبلٌػ لما  هذا أمر من هللا لرسوله دمحم ملسو هيلع هللا ىلص بؤعظم األوامر وأجلها، لال السعدي:" 

أنزل هللا إلٌه، وٌدخل فً هذا كل أمر تلمته األمة عنه ملسو هيلع هللا ىلص من العمابد واألعمال واأللوال، 
واألحكام الشرعٌة والمطالب اإللهٌة. فبلػ ملسو هيلع هللا ىلص أكمل تبلٌػ، ودعا وأنذر، وبشر وٌسر، وعلم 

بانٌٌن، وبلػ بموله وفعله وكتبه ورسله. فلم ٌبك خٌر الجهال األمٌٌن حتى صاروا من العلماء الر
إال دل أمته علٌه، وال شر إال حذرها عنه، وشهد له بالتبلٌػ أفاضل األمة من الصحابة، فمن 

 .(ٖ)بعدهم من أبمة الدٌن ورجال المسلمٌن"
أُنزل علٌه، فمد  كتم شٌبًا مما -ملسو هيلع هللا ىلص-عن مسروق، عن عابشة لالت: "من َحّدثَن أن محمًدا 

ٌَْن ِمْن َربَِّن { اآلٌة" ّلِْػ َما أُنزَل إِلَ سُوُل بَ ٌَا أٌََُّها الره  .(ٗ)كذب، هللا ٌمول: } 
كاتما من المرآن شٌبًا لكتم هذه -ملسو هيلع هللا ىلص -وفً الصحٌحٌن عنها أٌضا أنها لالت: "لو كان دمحم 

 ُ ُ أََحكُّ أَْن تَْخَشاهُ { ]األحزاب: اآلٌة: } َوتُْخِفً فًِ نَْفِسَن َما َّللاه  .(٘)["2ُٖمْبِدٌِه َوتَْخَشى النهاَس َوَّللاه
وعن هارون بن عنترة، عن أبٌه لال:" كنت عند ابن عباس فجاء رجل فمال له: إن ناًسا 

ٌَا ٌؤتونا فٌخبرونا أن عندكم شٌبًا لم ٌبده رسوُل هللا ملسو هيلع هللا ىلص للناس. فمال: ألم تعلم أن هللا  تعالى لال: } 
ٌَْن ِمْن َربَِّن { وهللا ما ورثنا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص سوداَء فً بٌضاء" سُوُل بَلِّْػ َما أُنزَل إَِل أٌََُّها الره

(ٙ). 

للت » وهكذا فً صحٌح البخاري من رواٌة أبً ُجَحٌفَة وهب بن عبد هللا الّسوابً لال:
عنه: هل عندكم شًء من الوحً مما لٌس فً المرآن ؟ فمال: ال لعلً بن أبً طالب، رضً هللا 

والذي فلك الحبة وبرأ النسمة، إال فَْهًما ٌعطٌه هللا رجبل فً المرآن، وما فً هذه الصحٌفة. للت: 
 .(2)«وما فً هذه الصحٌفة ؟ لال: العمل، وفََكان األسٌر، وأال ٌمتل مسلم بكافر

بببلغ الرسالة وأداء األمانة، واستنطمهم بذلن فً ولد شهدت له أمته  لال ابن كثٌر:"
أعظم المحافل، فً خطبته ٌوم حجة الوداع، ولد كان هنان من الصحابه نحو من أربعٌن ألًفا  

لال فً خطبته ٌومبذ:  -ملسو هيلع هللا ىلص-كما ثبت فً صحٌح مسلم، عن جابر بن عبد هللا ; أن رسول هللا 
نً، فما أنتم لابلون ؟" لالوا: نشهد أنن لد بَلّؽت وأّدٌَت ونصحت. أٌها الناس، إنكم مسبولون ع»

 .(5)"(1)«فجعل ٌرفع إصبعه إلى السماء وٌَملبها إلٌهم وٌمول: "اللهم هل بَلهْؽُت، اللهم هل بلؽت
لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فً حجة الوداع: "ٌؤٌها الناس، أّي ٌوم هذا ؟" » ولال ابن عباس:

ٌوم حرام. لال: "أّي بلد هذا ؟" لالوا: بلد حرام. لال: "فؤّي شهر هذا ؟" لالوا: شهر حرام.  لالوا:
لال: "فإن أموالكم ودماءكم وأعراضكم علٌكم حرام، كحرمة ٌومكم هذا، فً بلدكم هذا، فً 

                                                             
 .1ٕٔ-2ٕٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٔ)
 .1ٙ/ٕفتح المدٌر: (ٕ)
 .5ٖٕتفسٌر السعدي: (ٖ)
( وسنن الترمذي برلم 22ٔمسلم برلم )( وصحٌح 2ٖ1ٓ،  1٘٘ٗ( وبرلم )ٕٔٙٗصحٌح البخاري برلم )(ٗ)
 .(2ٗٔٔٔ( وسنن النسابً الكبرى برلم )1ٖٙٓ)
، تابعا هنا شٌخه المزي ٓ٘ٔ/ٖ( رواه من حدٌث أنس، ولد ذكره ابن كثٌر: 2ٕٗٓصحٌح البخاري برلم )(٘)

ما ( من حدٌث أنس عن عابشة ، ولعله اعتمد على رواٌة الداودي ك1ٖ٘/ٔٔحٌث ذكره فً تحفة األشراؾ )
 .(22ٔذكر الحافظ ابن حجر فً الفتح ، ورواه مسلم فً صحٌحه برلم )

 وهذا إسناد جٌد". :"ٓ٘ٔ/ٖ. لال ابن كثٌر:ٓ٘ٔ/ٖأخرجه ابن ابً حاتم كما فً تفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .(ٔٔٔصحٌح البخاري برلم )(2)
 .(1ٕٔٔصحٌح مسلم برلم )(1)
 .ٔ٘ٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (5)
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ال: ل -شهركم هذا". ثم أعادها مراًرا. ثم رفع إصبعه إلى السماء فمال: "اللهم هل بلؽت!" مراًرا 
ثم لال: "أال فلٌبلػ الشاهُد الؽاِبَب، ال ترجعوا  -ٌمول ابن عباس: وهللا لَوِصٌهةٌ إلى ربه عز وجل 

 .(ٔ)«بعدي كفاًرا ٌضرب بعضكم رلاب بعض"
كتم شٌبا مما أوحى إلٌه كان  -ملسو هيلع هللا ىلص-لبح هللا الروافض حٌث لالوا: إنه لال المرطبً:"

 .(ٕ)بالناس حاجة إلٌه"
[، أي:" وإن لصهرت فً الببلغ 2ٙله تعالى:}َوإِْن لَْم تَْفعَْل فََما بَلهْؽَت ِرَسالَتَهُ{ ]المابدة: لو

 .(ٖ)فََكتَْمَت منه شٌبًا، فإنن لم تَُبلِّػ رسالة ربِّن"
 .(ٗ)ٌعنً: إن كتمت آٌة مما أنزل علٌن من ربن، لم تبلِّػ رساالتً" لال ابن عباس:"
ٌعنً: وإن لم تُإد إلى الناس ما أرسلتن به، } فََما بَلهْؽَت ِرَساَلتَهُ { أي:  لال ابن كثٌر:"

 .(٘)ولد َعِلم ما ٌترتب على ذلن لو ولع"
 .(ٙ)أي: لم تبلػ ما أنزل إلٌن من ربن، فما امتثلت أمره" لال السعدي:" 

ؽت، أي بلػ جمٌع ما أنزل إلٌن من ربن، وإن تركت منه شٌبا فما بل لال الزجاج:أي:"
 .(2)ال ترالبن أحدا وال تتركن شٌبا من ذلن خوفا من أن ٌنالن مكروه"

لال السمعانً:" فٌه معنٌان: أحدهما: معناه: إن لم تبلػ الجمٌع، وتركت واحدا، فما بلؽت 
شٌبا، ٌعنً: جرمن فً ترن التبلٌػ فً واحد كجرمن فً ترن الكل، ولٌل: معناه: بلػ ما أنزل 

 .(1)ٌؽه"إلٌن أي: أظهر تبل
لال لتادة:" أخبر هللا نبٌهه ملسو هيلع هللا ىلص أنه سٌكفٌه الناس، وٌعصمه منهم، وأمره بالببلغ. ذكر لنا 

ًه هللا ملسو هيلع هللا ىلص لٌل له: لو احتجبت! فمال: وهللا ألبدٌَنه َعِمبً للناس ما صاحبتهم"  .(5)أن نب
ربن{، لال: إنما أنا واحد، كٌؾ أصنع ؟  لما نزلت: }بلػ ما أنزل إلٌن من لال مجاهد:"

ًّ الناس! فنزلت: }وإن لم تفعل فما بلؽت رسالته{، اآلٌة" ع عل  .(ٓٔ)تَجمه

أخبر أنه إن ترن تبلٌػ شًء منه فهو كمن لم ٌبلػ شٌبا، بموله تعالى:  لال الجصاص:" 
}وإن لم تفعل فما بلؽت رسالته{ فبل ٌستحك منزلة األنبٌاء المابمٌن بؤداء الرسالة وتبلٌػ 

 .(ٔٔ)األحكام"
 :(ٕٔ)[، جزاء للشرط، وجهان2ٙوفً ولوع لوله: } فََما بَلهْؽَت ِرَساَلتَهُ{ ]المابدة: 

نه إذا لم ٌمتثل أمر هللا فً تبلٌػ الرساالت وكتمها كلها كؤنه لم ٌبعث رسوال كان أمرا أحدهما: أ
شنٌعا ال خفاء بشناعته، فمٌل: إن لم تبلػ منها أدنى شًء وإن كان كلمة واحدة، فؤنت كمن ركب 

َس{ ]المابدة: األمر الشنٌع الذي هو كتمان كلها، كما عظم لتل النفس بموله: } فََكؤَنهَما لَتََل النها
ٖٕ.] 

والثانً: أن ٌراد: فإن لم تفعل فلن ما ٌوجبه كتمان الوحى كله من العماب فوضع السبب موضع 
 .(ٖٔ)«فؤوحى هللا إلى إن لم تبلػ رساالتً عذبتن»المسبب، وٌعضده لوله علٌه الصبلة والسبلم 

                                                             
 .(2ٖ5ٔوصحٌح البخاري برلم )( ٖٕٓ/ٔالمسند )(ٔ)
 .ٖٕٗ/ٙتفسٌر المرطبً: (ٕ)
 .5ٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .1ٙٗ/ٓٔ(:ص2ٕٕٓٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .ٔ٘ٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .5ٖٕتفسٌر السعدي: (ٙ)
 .5ٕٔ/ٕمعانً المرىن: (2)
 .ٖ٘/ٕتفسٌر السمعانً: (1)
 .1ٙٗ/ٓٔ(:ص2ٕٕٔٔأخرجه الطبري) (5)
 .1ٙٗ/ٓٔ(:ص2ٕٕٕٔأخرجه الطبري)(ٓٔ)
 .ٙٔ٘/ٕأحكام المرآن: (ٔٔ)
 .5٘ٙ/ٔانظر: الكشاؾ: (ٕٔ)
، ٖٗٔ/ٖ(:ص2ٖٕٙ، ومسند الشامٌٌن للطبرانً)ٕٓٗ/ٔ(:صٖٗٗرواه إسحاق بن راهوٌه فً مسنده)(ٖٔ)

 ونصه:" إن هللا أرسلنً برسالة فضمت بها ذرعا، وعلمت أن الناس مكذبً فؤوعدنً أن أبلؽها أو ٌعذبنً ".
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{، أي: إنن إن ثم توعده تعالى بموله: }وإن لم تفعل فما بلؽت رسالته لال ابن عطٌة:" 
تركت شٌبا فكؤنما لد تركت الكل، وصار ما بلؽت ؼٌر معتد به، فموله تعالى: }وإن لم تفعل{ 

 :(ٔ)معناه: وإن لم تستوؾ، ونحو هذا لول الشاعر
ٌهاِن ال ذمٌّ علٌَن وال حمدُ   سُبلَت فلْم تبخل ولم تعِط طاببلً                 فس

 .(ٕ)ٌتكاذب البٌت"أي: ولم تعط ما ٌعد ناببل وإال ف 
 .(ٖ)«رساالته»ولرأ أهل المدٌنة:

لال الزمخشري: المعنى:" فلم تبلػ إذا ما كلفت من أداء الرساالت، ولم تإد منها شٌبا 
لط، وذلن أن بعضها لٌس بؤولى باألداء من بعض، وإن لم تإد بعضها فكؤنن أؼفلت أداءها 

بكلها، إلدالء كل منها بما ٌدلٌه ؼٌرها.  جمٌعا، كما أن من لم ٌإمن ببعضها كان كمن لم ٌإمن
وكونها كذلن فً حكم شًء واحد. والشًء الواحد ال ٌكون مبلؽا ؼٌر مبلػ، مإمنا به ؼٌر مإمن 

 .(ٗ)به"
لال النحاس: "والمراءتان حسنتان إال أن الجمع أبٌن ألن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص كان ٌنزل علٌه 

 .(٘)الوحً شٌبا شٌبا ثم ٌبٌنه"
لال اإلمام الشوكانً:" وفٌه نظر، فإن نفً التبلٌػ عن الرسالة الواحدة أبلػ من نفٌه عن 
الرساالت، كما ذكره علماء البٌان على خبلؾ فً ذلن، ولد بلػ رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ألمته ما نزل 

 .(ٙ)أمته خٌرا" بالبٌان، فجزاه هللا عن إلٌهم، ولال لهم فً ؼٌر موطن: هل بلؽت؟ فٌشهدون له
ُ ٌَْعِصُمَن ِمَن النهاِس{ ]المابدة:   [، أي:" وهللا تعالى حافظن وناصرن 2ٙلوله تعالى:}َوَّللاه

 .(2)على أعدابن"
 .(1)أخبر هللا نبٌه أنه سٌكفٌه الناس وٌعصمه منهم وأمره بالببلغ" لال لتادة:"

ولن من العرب كلها إنهم }وهللا ٌعصمن من الناس{، ٌعنً: ممن ح لال مماتل بن حٌان:"

 .(5)ال ٌصلون إلٌن، فؤمن النبً ملسو هيلع هللا ىلص عند ذلن"
 .(ٓٔ)ٌعنً: الٌهود وٌمال: كٌد الكفار" لال السمرلندي:"

أي: بلػ أنت رسالتً، وأنا حافظن وناصرن ومإٌدن على أعدابن  لال ابن كثٌر:" 
 ومظفرن بهم، فبل تخؾ وال تحزن، فلن ٌصل أحد منهم إلٌن بسوء ٌإذٌن.

 .(ٔٔ)ولد كان النبً ملسو هيلع هللا ىلص لبل نزول هذه اآلٌة ٌُْحَرس"
 وعز أنهأي: ٌحول بٌنهم وبٌن أن ٌنالن منهم مكروه، فؤعلمه هللا جل  لال الزجاج:" 

 .(ٕٔ)بٌنة -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٌسلم منهم. وفً هذا آٌة للنبً 
أخبر تعالى أنه ٌعصمه من الناس حتى ال ٌصلوا إلى لتله وال لهره وال  لال الجصاص:" 

أسره، بموله تعالى: }وهللا ٌعصمن من الناس{ وفً ذلن إخبار أنه لم ٌكن تمٌة من إببلغ جمٌع ما 
أرسل إلٌهم وفٌه الداللة على بطبلن لول الرافضة فً دعواهم أن النبً  أرسل به إلى جمٌع من

                                                             
، وشرح الصفار للكتاب 2٘ٔ، ٘ٔٔ، ٗٔٔ/ ٖ، والتذٌٌل :ٕٓ٘/ ٔ، وانظر: الممرب:5ٕٖدٌوان الحطٌبة :(ٔ)

، ٖٖٔ/ٔوالشعر والشعراء: ، 1ٙٔ/ ٕ، واألؼانً :ٖٔٙ/ ٔ/ ب(، وشرح الجمل البن عصفور : 12)ق 
 ، 55ٕ/ٕ، والحماسة البصرٌة:5ٖٕ/ٔ، والعمد الفرٌد:ٖٕٔوالفاخر:

 .1ٕٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٕ)
 .2ٕ٘/ٔ، وإعراب المرآن للنحاس:5ٕٔ/ٕانظر: معانً المرآن للزجاج: (ٖ)
 .5٘ٙ/ٔالكشاؾ: (ٗ)
 .2ٕ٘/ٔإعراب المرآن: (٘)
 .5ٙ-1ٙ/ٕفتح المدٌر: (ٙ)
 .5ٔٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 2ٗٔٔ/ٗ(:صٙٔٙٙ.أخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 2ٗٔٔ/ٗ(:ص2ٔٙٙ.أخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 .ٙٓٗ/ٔبحر العلوم: (ٓٔ)
 .ٕ٘ٔ-ٔ٘ٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٔٔ)
 .5ٕٔ/ٕمعانً المرآن:(ٕٔ)
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ملسو هيلع هللا ىلص كتم بعض المبعوثٌن إلٌهم على سبٌل الخوؾ والتمٌة; ألنه تعالى لد أمره بالتبلٌػ، وأخبر أنه 
 .(ٔ)لٌس علٌه تمٌة بموله تعالى: }وهللا ٌعصمن من الناس{"

من الناس، فإن لٌل: ألٌس لد شج رأسه وكسرت  ٌحفظن وٌمنعن لال البؽوي:أي:" 
 رباعٌته وأوذي بضروب من األذى؟

 لٌل: معناه ٌعصمن من المتل فبل ٌصلون إلى لتلن.
 ولٌل: نزلت هذه اآلٌة بعدما شج رأسه ألن سورة المابدة من آخر ما نزل من المرآن.

 .(ٕ) معصوم"ولٌل: وهللا ٌخصن بالعصمة من بٌن الناس، ألن النبً ملسو هيلع هللا ىلص
عدة من هللا بالحفظ والكبلءة والمعنى: وهللا  {"وهللا ٌعصمن لال الزمخشري:لوله:}

ٌضمن لن العصمة من أعدابن، فما عذرن فً مرالبتهم؟ فإن للت: أٌن ضمان العصمة ولد شج 
فً وجهه ٌوم أحد وكسرت رباعٌته صلوات هللا علٌه؟ للت: المراد أنه ٌعصمه من المتل. وفٌه: 

ما أشد تكلٌؾ األنبٌاء علٌهم الصبلة أن علٌه أن ٌحتمل كل ما دون النفس فً ذات هللا، ف
والسبلم، ولٌل: نزلت بعد ٌوم أحد، والناس الكفار بدلٌل لوله:}إن هللا ال ٌهدي الموم الكافرٌن{، 

 .(ٖ)ومعناه: أنه ال ٌمكنهم مما ٌرٌدون إنزاله بن من الهبلن"
ٌعصمن معناه: ٌحفظن وٌجعل علٌن ولاٌة، ومنه لوله تعالى:  لال ابن عطٌة:"

[...وهذه العصمة التً فً اآلٌة هً من المخاوؾ التً ٌمكن أن ٖٗعصمنً من الماء{ ]هود: }ٌ
تولؾ عن شًء من التبلٌػ كالمتل واألسر واألذى فً الجسم ونحوه، وأما ألوال الكفار ونحوها 

 .(ٗ)فلٌست فً اآلٌة"
ُ لالت: "كان النبً ملسو هيلع هللا ىلص ٌُْحَرس ح -رضً هللا عنها-عن عابشة  تى نزلت هذه اآلٌة: } َوَّللاه

ٌؤٌها الناس، انصرفوا فمد »ٌَْعِصُمَن ِمَن النهاِس { لالت: فؤخرج النبً ملسو هيلع هللا ىلص رأسه من المُبهة، ولال: 
 .(٘)«"عصمنً هللا عز وجل

لال سعٌد بن جبٌر:"لما نزلت: }ٌا أٌها الرسول بلػ ما أنزل إلٌن من ربن وإن لم تفعل 
ت رسالته وهللا ٌعصمن من الناس{، لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: ال تحرسونً، إّن رّبً لد فما بلؽ

 .(ٙ)َعَصمنً"
عبد هللا بن عامر بن ربٌعة: "أن عابشة كانت تحدث: أن رسول هللا صلى هللا علٌه عن 

"لٌت رجبل  وسلم َسِهر ذات لٌلة، وهً إلى جنبه، لالت: فملُت: ما شؤنن ٌا رسول هللا ؟ لال:
صالحاً من أصحابً ٌحرسنً اللٌلة ؟" لالت: فبٌنا أنا على ذلن إذ سمعت صوت السبلح فمال: 
"من هذا ؟" فمال: أنا سعد بن مالن. فمال: "ما جاء بن ؟" لال: جبت ألحرسن ٌا رسول هللا. 

 .(2)لالت: فسمعت ؼطٌط رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فً نومه"
ٌمنعن من أن ٌنالون بسوء. وأصله من  ِعَصام المربة ، وهو ما تُوكَى به  لال الطبري:" 

 :(1)من سٌر وخٌط،ومنه لول الشاعر
ٌْكُْم َماِلًكا، إنه َماِلًكا                       َسٌَْعِصُمكُُم، إْن َكاَن فًِ النهاِس َعاِصُم   َولُْلُت: َعلَ

 .(ٔ)ٌعنً: ٌمنعكم"

                                                             
 .ٙٔ٘/ٕأحكام المرآن: (ٔ)
 .25/ٖتفسٌر البؽوي: (ٕ)
 .5٘ٙ/ٔالكشاؾ: (ٖ)
 .1ٕٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٗ)
( وسنن سعٌد ٖٖٔ/ٕ، والمستدرن )5ٙٗ/ٓٔ(:ص2ٕٕٙٔ( وتفسٌر الطبري )2ٖٓ٘سنن الترمذي برلم )(٘)

 رمذي:"وهذا حدٌث ؼرٌب".. لال الت(2ٙ1بن منصور برلم )
 .1ٙٗ/ٓٔ(:ص2ٖٕٕٔأخرجه الطبري)(ٙ)
 .(ٕٓٔٗ( وصحٌح مسلم برلم )11ٕ٘( وصحٌح البخاري برلم )ٓٗٔ/ٙالمسند )(2)

وفً لفظ : َسِهر رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ذات لٌلة َمْمَدِمه المدٌنة. ٌعنً : على أثر هجرته إلٌها بعد دخوله بعابشة ، رضً 
 [.ٔ٘ٔ/ٖ، وكان ذلن فً سنة ثنتٌن منها. ]انظر: تفسٌر ابن كثٌر:هللا عنها 

/  ٔ ، وابو عبٌدة فً مجاز المرآن:2ٕٗ/ٓٔلم اتعرؾ على لابله، والبٌت من شواهد الطبري فً تفسٌره: (1)
 .. و"علٌن ": اسم فعل لئلؼراء ، ٌمال :  علٌن زًٌدا  وعلٌن بزٌد 2ٔٔ
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ة هللا عز وجل لرسوله حْفظُه له من أهل مكة وصنادٌدها لال ابن كثٌر:"ومن عصم 
وحسادها وُمعَاندٌها ومترفٌها، مع شدة العداوة والبَْؽضة ونصب المحاربة له لٌبل ونهاًرا، بما 
ٌخلمه هللا تعالى من األسباب العظٌمة بمََدره وحكمته  العظٌمة. فصانه فً ابتداء الرسالة بعمه 

مطاًعا كبًٌرا فً لرٌش، وخلك هللا فً للبه محبة طبٌعٌة لرسول هللا أبً طالب، إذ كان ربًٌسا 
ملسو هيلع هللا ىلص ال شرعٌة، ولو كان أسلم الجترأ علٌه كفارها وكبارها، ولكن لما كان بٌنه وبٌنهم لدر 
مشترن فً الكفر هابوه واحترموه، فلما مات أبو طالب نال منه المشركون أذى ٌسًٌرا، ثم لٌض 

وهً المدٌنة، فلما  -وجل له األنصار فباٌعوه على اإلسبلم، وعلى أن ٌتحول إلى دارهم هللا عز 
صار إلٌها َحَموه من األحمر واألسود، فكلما هم أحد من المشركٌن وأهل الكتاب بسوء كاده هللا 

لن ورد كٌده علٌه، لما كاده الٌهود بالسحر حماه هللا منهم، وأنزل علٌه سورتً المعوذتٌن دواء لذ
الداء، ولما سم الٌهود فً ذراع تلن الشاة بخٌبر، أعلمه هللا به وحماه هللا منه ولهذا أشباه كثٌرة 

 .(ٕ)جًدا ٌطول ذكرها"
وعده بالعصمة من الناس دفعا لما ٌظن أنه حامل على كتم  لال اإلمام الشوكانً:" 

البٌان، وهو خوؾ لحوق الضرر من الناس، ولد كان ذلن بحمد هللا فإنه بٌن لعباد هللا ما نزل 
إلٌهم على وجه التمام، ثم حمل من أبى من الدخول فً الدٌن على الدخول فٌه طوعا أو كرها 

شملهم، وكانت كلمة هللا هً العلٌا، فؤسلم كل من  ولتل صنادٌد الشرن وفرق جموعهم وبدد
ما تظنون »نازعه ممن لم ٌسبك فٌه السٌؾ العذل حتى لال ٌوم الفتح لصنادٌد لرٌش وأكابرهم: 

، وهكذا من سبمت له (ٖ)«أنً فاعل بكم؟ فمالوا: أخ كرٌم وابن أخ كرٌم فمال: اذهبوا فؤنتم الطلماء
هللا من الناس، إن لام ببٌان حجج هللا وإٌضاح براهٌنه،  العناٌة من علماء هذه األمة ٌعصمه

وصرخ بٌن ظهرانً من ضاد هللا وعانده ولم ٌمتثل لشرعه كطوابؾ المبتدعة، ولد رأٌنا من 
هذا فً أنفسنا وسمعنا منه فً ؼٌرنا ما ٌزٌد المإمن إٌمانا وصبلبة فً دٌن هللا وشدة شكٌمة فً 

زلزلو األلدام ومضطربو الملوب من نزول الضرر بهم المٌام بحجة هللا، وكل ما ٌظنه مت
وحصول المحن علٌهم فهو خٌاالت مختلفة وتوهمات باطلة، فإن كل محنة فً الظاهر هً منحة 
فً الحمٌمة، ألنها ال تؤتً إال بخٌر فً األولى واألخرى إن فً ذلن لذكرى لمن كان له للب أو 

 .(ٗ)ألمى السمع وهو شهٌد"
ه حماٌة وعصمة من هللا لرسوله من الناس، وأنه ٌنبؽً أن ٌكون هذ لال السعدي:" 

حرصن على التعلٌم والتبلٌػ، وال ٌثنٌن عنه خوؾ من المخلولٌن فإن نواصٌهم بٌد هللا ولد تكفل 
بعصمتن، فؤنت إنما علٌن الببلغ المبٌن، فمن اهتدى فلنفسه، وأما الكافرون الذٌن ال لصد لهم 

 .(٘) ال ٌهدٌهم وال ٌوفمهم للخٌر، بسبب كفرهم"إال اتباع أهوابهم فإن هللا
َ اَل ٌَْهِدي اْلمَْوَم اْلَكافِِرٌَن{ ]المابدة:   [، أي:" إن هللا ال ٌوفك للرشد 2ٙلوله تعالى:}إِنه َّللاه

 .(ٙ)َمن حاد عن سبٌل الحك، وجحد ما جبت به من عند هللا"
 .(2)ال ٌرشد َمْن كذهبن" لال الواحدي:أي:" 
ْشد من حاد عن سبٌل الحك، وجار عن لصد  الطبري:"لال   ٌعنً: إن هللا ال ٌوفِّك للرُّ

السبٌل، وجحد ما جبته به من عند هللا، ولم ٌنته إلى أمر هللا وطاعته فٌما فرض علٌه 
 .(1)وأوجبه"

                                                                                                                                                                               
 .2ٕٗ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٗ٘ٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .55ٔ/5(:ص1ٕ2ٙٔالسنن الكبرى) (ٖ)
 .5ٙ/ٕفتح المدٌر: (ٗ)
 .5ٖٕتفسٌر السعدي: (٘)
 .5ٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .1ٕٖالوجٌز: (2)
 .2ٕٗ/ٓٔتفسٌر الطبري: (1)
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لوله: }إن هللا ال ٌهدي الموم الكافرٌن{، جملة متضمنة لتعلٌل ما  لال اإلمام الشوكانً:" 
من العصمة، أي: إن هللا ال ٌجعل لهم سبٌبل إلى اإلضرار بن، فبل تخؾ وبلػ ما أمرت سبك 

 .(ٔ)بتبلٌؽه"
ولوله تعالى: }ال ٌهدي الموم الكافرٌن{، إما على الخصوص فٌمن سبك  لال ابن عطٌة:" 

سبل فً علم أنه ال ٌإمن، وإما على العموم على أن ال هداٌة فً الكفر، وال ٌهدي هللا الكافر فً 
 .(ٕ)كفره"

 الفوابد:
ٌِْه َوَسلهَم بهذا الواجب على أكمل  -ٔ وجوب الببلغ على الرسل ونهوض رسولنا دمحم َصلهى هللاُ َعلَ

 وجه وأتمه.
:" ومعلوم أنه لد بلػ الرسالة كما أمر ولم ٌكتم -رحمه هللا  –لال شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة  

ٌنالض موجب الرسالة كما أن الكذب ٌنالض موجب  منها شٌباً، فإن كتمان ما أنزله هللا إلٌه
الرسالة، ومن المعلوم فً دٌن المسلمٌن أنه معصوم من الكتمان لشًء من الرسالة كما أنه 
معصوم من الكذب فٌها، واألمة تشهد له بؤنه بلػ الرسالة كما أمره هللا، وبٌن ما أنزل إلٌه من 

نما كمل بما بلؽه إذ الدٌن لم ٌعرؾ إال بتبلٌؽه فعلم أنه ربه، ولد أخبر هللا بؤنه لد أكمل الدٌن، وإ
تركتكم على البٌضاء لٌلها كنهارها ال : »-ملسو هيلع هللا ىلص-بلػ جمٌع الدٌن الذي شرعه هللا لعباده كما لال 

ما تركت من شًء ٌمربكم إلى الجنة إال ولد حدثتكم به، »، ولال: (ٖ)«ٌزٌػ عنها بعدي إال هالن
لمد توفً رسول هللا صلى ». ولال أبو ذر: (ٗ)«ٌبعدكم عن النار إال ولد حدثتكم به وما من شًء

 .(ٙ)"(٘)«هللا علٌه وسلم وما طابر ٌملب جناحٌه فً السماء إال ذكرنا منه علماً 
علٌهم -خبلصة مختارة من البشر، لما كان الرسل  -علٌهم الصبلة والسبلم -أن الرسل -ٕ

هللا تعالى إلى خلمه ٌمومون بتبلٌؽهم أوامره ونواهٌه وهو سبحانه هم سفراء  -الصبلة والسبلم

 حارسهم وحافظهم.
عصمة الرسول المطلمة، وكفاٌة هللا له أعداءه وعصمته من الناس، وهذا النوع من أعظم -ٖ

 ،ومن ذلن:-ملسو هيلع هللا ىلص  -اآلٌات الدالّة على صدق رسالة دمحم 

                                                             
 .5ٙ/ٕفتح المدٌر: (ٔ)
 .1ٕٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٕ)

( و ٖٖ،  ابن أبً عاصم فً "السنة" )1ٕٗ(، وابن عبد البر فً "جامع بٌن العلم" صٖٗوابن ماجه ) ،5ٙ/ٔ، وأخرجه الحاكم  2ٖٙ/1ٕ(:ص2ٕٔٗٔ( المسند)ٖ)

 .] حدٌث صحٌح[ 2ٗ( ، واآلجري فً "الشرٌعة" ص 2ٕٔٓ( ، وفً "مسند الشامٌٌن" )5ٔٙ/ )1ٔ( ، والطبرانً فً "الكبٌر" ٙ٘( و )1ٗ)

صحٌح[ انظر: كتاب األلبانً  ]إسناده (، ٕٓٓٔٓاق فً المصنؾ)عبدالرز(، و51ٔ( اخرجه البٌهمً فً األسما والصفاة)ٗ)
 .1ٖٓٔوانظر الصحٌحة  ٕٖٕالنصٌحة 

من طرٌك األعمش، عن منذر الثوري،  ٕٙٔ، ٖ٘ٔ/ ٘(، وأحمد 1ٔٗ) 1ٖ٘/ ٔرواه أبو داود الطٌالسً (٘)
 عن أصحاب له عن أبً ذر.

فطر بن خلٌفة، عن منذر الثوري، عن أبً  من طرٌك ٕٙٔ/ ٘، وأحمد ٖٗ٘/ ٕورواه ابن سعد فً "الطبمات" 
 ذر.

 ( ومنذر الثوري لم ٌدرن أبا ذر. اهـ.152ٖلال البزار فً "البحر الزخار"، )
/ ٔ(، وابن حبان 2ٗٙٔ) ٙ٘ٔ - ٘٘ٔ/ ٕ(، والطبرانً فً "الكبٌر" 152ٖورواه البزار فً "البحر الزخار" )

ء، عن ابن عٌٌنة، عن فطر بن خلٌفة، عن أبً الطفٌل، ( من طرٌك دمحم بن عبد هللا بن ٌزٌد الممرى٘ٙ) 2ٕٙ
 عن أبً ذر.

: رواه أحمد والطبرانً، ورجال الطبرانً رجال الصحٌح ؼٌر دمحم بن عبد ٖٕٙ/ 1لال الهٌثمً فً "المجمع" 
 هللا بن ٌزٌد الممرىء، وهو ثمة، وفً إسناد أحمد من لم ٌسم. اهـ.

 (.1ٖٓٔة" )والحدٌث صحح إسناده األلبانً فً "الصحٌح
 ( من طرٌك فطر بن خلٌفة، عن عطاء لال: لال أبو الدرداء، ثم ساله.5ٓٔ٘ورواه أبو ٌعلى فً "مسنده" )

( البن منٌع، ولال: رواته ثمات إال أنه منمطع واختلؾ على فطر. 1ٖٗٙوعزاه الحافظ فً "المطالب العالٌة" )
 اهـ.

 .11ٔ/ٔمجموعة الرسابل والمسابل البن تٌمٌة: (ٙ)
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لمستهزبٌن، فلم ٌصلوا إلٌه بسوء، لال تعالى: }فَاْصَدْع بَِما تُْإَمُر كفاه هللا تعالى المشركٌن وا - ٔ
ٌْنَاَن اْلُمْستَْهِزِبٌَن{ ]الحجر:  [.5٘-5َٗوأَْعِرْض َعِن اْلُمْشِرِكٌَن إِنها َكفَ

إِن تََولهْواْ  كفاه هللا تعالى أهل الكتاب، لال تعالى: }فَإِْن آَمنُواْ بِِمثِْل َما آَمنتُم بِِه فَمَِد اْهتََدواْ  - ٕ وه
 [.2ٖٔفَإِنهَما هُْم فًِ ِشَماٍق فََسٌَْكِفٌَكُهُم هللا َوهَُو السهِمٌُع اْلعَِلٌُم{ ]البمرة:

بَِّن َوإِن لهْم  - ٖ ٌَْن ِمن ره سُوُل بَلِّْػ َما أُنِزَل إِلَ وعصمه تعالى من جمٌع الناس بموله: }ٌَا أٌََُّها الره
 [.2ِٙرَساَلتَهُ َوهللا ٌَْعِصُمَن ِمَن النهاِس{ ]المابدة: تَْفعَْل فََما بَلهْؽتَ 

وهذا خبر عام بؤن هللا ٌعصمه من جمٌع الناس، فكلُّ من هذه األخبار الثبلثة لد ولعت كما أخبر 
هللا تعالى، فمد كفاه أعداءه بؤنواع عجٌبة خارجة عن العادة المعروفة، ونصره مع كثرة أعدابه 

 تمم ممن عاداه.ولوتهم وؼلبتهم، وان
ً أسلم، ولرأ البمرة وآل عمران، وكان ٌكتب للنبً  صلى  -ومن ذلن أن رجبلً نصرانٌّا

ٌّاً، فكان ٌمول: ما ٌَْدِري دمحم إال ما كتبت له، فؤماته هللا،  -هللا علٌه وسلم  ثم ارتّد وعاد نصران
ا لبره، فؤصبح ولد فدفنه لومه، فؤصبح ولد أخرجته األرض من بطنها، فؤعادوا دفنه، وأعممو

أخرجته األرض منبوذاً على ظهرها فؤعادوا دفنه وأعمموا له فؤصبح ولد لفظته األرض، فعلموا 
 .(ٔ)أن هذا لٌس من الناس فتركوه منبوذاً 

ومنها: داللة لوله تعالى: }وهللا ٌعصمن من الناس{ على أن كل ما كان من األحكام بالناس -ٗ
 لد بلؽه الكافة وأن وروده ٌنبؽً أن ٌكون من طرٌك التواتر، نحو إلٌه حاجة عامة أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص

الوضوء من مس الذكر ومن مس المرأة ومما مسته النار ونحوها، لعموم البلوى بها; فإذا لم 
نجد ما كان منها بهذه المنزلة واردا من طرٌك التواتر علمنا أن الخبر ؼٌر ثابت فً األصل، أو 

 اه ؼٌر ما التضاه ظاهره من نحو الوضوء الذي هو ؼسل الٌد دون وضوء الحدثتؤوٌله ومعن

(ٕ). 

ومنها: داللة لوله تعالى: }وهللا ٌعصمن من الناس{ على صحة نبوة النبً ملسو هيلع هللا ىلص; إذ كان من  -٘
أسر  أخبار الؽٌوب التً وجد مخبرها على ما أخبر به; ألنه لم ٌصل إلٌه أحد بمتل وال لهر وال

مع كثرة أعدابه المحاربٌن له مصالتة والمصد الؼتٌاله مخادعة، نحو ما فعله عامر بن الطفٌل 
وأربد فلم ٌصبل إلٌه; ونحو ما لصده به عمٌر بن وهب الجمحً بمواطؤة من صفوان بن أمٌة، 

أمٌة علٌه وهما فً  فؤعلمه هللا إٌاه، فؤخبر النبً ملسو هيلع هللا ىلص عمٌر بن وهب بما تواطؤ هو وصفوان بن
الحجر من اؼتٌاله، فؤسلم عمٌر وعلم أن مثله ال ٌكون إال من عند هللا تعالى عالم الؽٌب 
والشهادة، ولو لم ٌكن ذلن من عند هللا لما أخبر به النبً ملسو هيلع هللا ىلص الناس وال ادعى أنه معصوم من 

بلؾ ما أخبر به فٌظهر كذبه مع ؼناه المتل والمهر من أعدابه وهو ال ٌؤمن أن ٌوجد ذلن على خ
عن اإلخبار بمثله. وأٌضا لو كانت هذه األخبار من عند ؼٌر هللا لما اتفك فً جمٌعها وجود 
مخبراتها على ما أخبر به، إذ ال ٌتفك مثلها فً أخبار الناس إذا أخبروا عما ٌكون على جهة 

، فلما اتفك جمٌع ما أخبر به عنه الحدس والتخمٌن وتعاطً علم النجوم والرزق والفؤل ونحوها
من الكابنات فً المستؤنؾ على ما أخبر به وال تخلؾ شًء منها، علمنا أنها من عند هللا العالم 

 .(ٖ)بما كان وما ٌكون لبل أن ٌكون
 

 المرآن
ْنِجٌَل  ٍء َحت ى تُِمٌُموا الت ْوَراةَ َواإْلِ ًْ ٌْكُْم ِمْن َربِّكُْم }لُْل ٌَا أَْهَل اْلِكتَاِب لَْستُْم َعلَى َش َوَما أُْنِزَل إِلَ

ٌَْن ِمْن َربَِّن طُْؽٌَانًا َوكُْفًرا فاََل تَؤَْ  َعلَى اْلمَْوِم اْلَكافِ  ({ 4ِٙرٌَن )َولٌََِزٌَدن  َكثًٌِرا ِمْنُهْم َما أُْنِزَل إِلَ
 [4ٙ]المائدة: 
 التفسٌر:

                                                             
، ومسلم، كتاب صفات المنافمٌن، برلم 2ٖٔٙأخرجه البخاري فً كتاب المنالب، باب عبلمات النبوة، برلم (ٔ)

ٕ21ٔ.. 
 ٔٙ٘/ٕانظر: أحكام المرآن للجصاص: (ٕ)
 .ٕٙ٘/ٕانظر: أحكام المرآن للجصاص: (ٖ)
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ن الدٌن ما دمتم لم تعملوا بما فً للٌهود والنصارى: إنكم لستم على حّظٍ م -أٌها الرسول-لل 
التوراة واإلنجٌل، وما جاءكم به دمحم ملسو هيلع هللا ىلص من المرآن، وإن كثًٌرا من أهل الكتاب ال ٌزٌدهم إنزاُل 
المرآن إلٌن إال تجبًُّرا وجحوًدا، فهم ٌحسدونن; ألن هللا بعثن بهذه الرسالة الخاتمة، التً بٌَهن فٌها 

 على تكذٌبهم لن. -أٌها الرسول-زن معاٌبهم، فبل تح
 سبب النزول:

رافع بن حارثة وسبلم بن  -ملسو هيلع هللا ىلص  -:" جاء رسول هللا -رضً هللا عنهما-لال ابن عباس 
مشكم ومالن بن الصٌؾ ورافع بن حرملة، فمالوا: ٌا دمحم! ألست تزعم أنن على ملة إبراهٌم 

: "بلى; -ملسو هيلع هللا ىلص  -تشهد أنها من هللا حك؟ فمال رسول هللا ودٌنه، وتإمن بما عندنا من التوراة، و
ولكنكم أحدثتم وجحدتم ما فٌها، مما أخذ علٌكم من المٌثاق، وكتمتم منها ما أمرتم أن تبٌنوه 
للناس، وأنا برئ من أحداثكم"، لالوا: فإنا نؤخذ بما فً أٌدٌنا; فإنا على الحك والهدى، وال نإمن 

ٍء َحتهى تُِمٌُموا التهْوَراةَ -تعالى-عن; فؤنزل هللا بن وال نتب ًْ ٌَاأَْهَل اْلِكتَاِب لَْستُْم َعلَى َش : }لُْل 
ٌَْن ِمْن َربَِّن طُ  ٌَِزٌَدنه َكِثًٌرا ِمْنُهْم َما أُْنِزَل إِلَ ٌْكُْم ِمْن َربِّكُْم َولَ ْنِجٌَل َوَما أُْنِزَل إِلَ ْؽٌَانًا َوكُْفًرا َفبَل َواإْلِ

 . ]ضعٌؾ[(ٔ)ؤَْس َعلَى اْلَمْوِم اْلَكافِِرٌَن{"تَ 
ْنِجٌَل{ ]المابدة:   ٍء َحتهى تُِمٌُموا التهْوَراةَ َواإْلِ ًْ ٌَا أَْهَل اْلِكتَاِب لَْستُْم َعلَى َش لوله تعالى:} لُْل 

 للٌهود والنصارى: إنكم لستم على حّظٍ من الدٌن ما دمتم لم تعملوا -أٌها الرسول-[، أي:" لل 1ٙ
 .(ٕ)بما فً التوراة واإلنجٌل"

"}التوراة .(ٖ)عبد الرحمن بن زٌد بن أسلم: "}حتى تمٌموا{، تعملوا بما فٌه"عن  
 .(ٗ)واإلنجٌل{: التوراة أنزلت على الٌهود واإلنجٌل على النصارى وعلى عٌسى بن مرٌم"

إلٌمان أي: لستم على شً من الدٌن حتى تعملوا بما فً الكتابٌن من ا لال المرطبً:" 
 .(٘)بدمحم علٌه السبلم، والعمل بما ٌوجبه ذلن منهما"

لل ٌا أهل الكتاب: لستم على شًء من الدٌن وال ثواب ألعمالكم  لال السمرلندي:أي:"
 .(ٙ)حتى تعملوا بما فً التوراة، واإلنجٌل"

 .(2)أي: تمٌموا أحكامهما وما ٌجب علٌكم فٌهما" لال البؽوي:"
ٍء { أي: من الدٌن،} َحتهى تُِمٌُموا التهْوَراةَ َواإلْنِجٌَل { أي:  لال ابن كثٌر:" ًْ }لَْستُْم َعلَى َش

حتى تإمنوا بجمٌع ما بؤٌدٌكم من الكتب المنزلة من هللا على األنبٌاء، وتعملوا بما فٌها ومما فٌها 
 .(1)ه"األمر  باتباع بدمحم ملسو هيلع هللا ىلص واإلٌمان بمبعثه، وااللتداء بشرٌعت

}لستم على شًء{، أى: على دٌن ٌعتد به حتى ٌسمى شٌبا لفساده  لال الزمخشري:"
وبطبلنه، كما تمول: هذا لٌس بشًء ترٌد تحمٌره وتصؽٌر شؤنه. وفً أمثالهم: ألل من ال 

 .(5)شًء"
 .(ٔ)لستم على شًء معتبر; ألنه شًء ؼٌر معتبر شرعا" لال ابن عرفة:"أي:

                                                             
: ثنً 2ٗٗ-2ٖٗ/ٓٔ(:ص1ٕٕٗٔومن طرٌمه الطبري فً "جامع البٌان" )-أخرجه ابن إسحاق فً "السٌرة" (ٔ)

 دمحم بن أبً دمحم عن عكرمة أو سعٌد بن جبٌر عن ابن عباس به.
 للنا: وسنده ضعٌؾ; لجهالة دمحم شٌخ ابن إسحاق; كما لال الحافظان الذهبً والعسمبلنً.

 ( وزاد نسبته البن المنذر وابن أبً حاتم وأبً الشٌخ.ٕٓٔ/ ٖوالحدٌث ذكره السٌوطً فً "الدر المنثور" )
: من طرٌك ابن إسحاق عن دمحم بن أبً دمحم به 2ٗٔٔ/ ٗ(:ص1ٔٙٙلنا: أخرجه ابن أبً حاتم فً "تفسٌره" )ل

 معضبلً.
 .5ٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .2ٗٔٔ/ٗ(:ص5ٔٙٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .2٘ٔٔ/ٗ(:صٕٓٙٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .ٕ٘ٗ/ٙتفسٌر المرطبً: (٘)
 .ٙٓٗ/ٔبحر العلوم: (ٙ)
 .1ٔ/ٌٖر البؽوي:تفس (2)
 .٘٘ٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (1)
 .ٓٙٙ/ٔالكشاؾ: (5)
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الى نبٌه دمحما علٌه السبلم أن ٌمول ألهل الكتاب الحاضرٌن معه: أمر تع لال ابن عطٌة:"
}لستم على شًء{، أي: على شًء مستمٌم حتى تمٌموا التوراة واإلنجٌل، وفً إلامة هذٌن 

 .(ٕ)"-ملسو هيلع هللا ىلص-اإلٌمان بدمحم 
ى أي: لل ألهل الكتاب، منادٌا على ضبللهم، ومعلنا بباطلهم: }لستم عل لال السعدي:"

شًء{ من األمور الدٌنٌة، فإنكم ال بالمرآن ودمحم آمنتم، وال بنبٌكم وكتابكم صدلتم، وال بحك 
تمسكتم، وال على أصل اعتمدتم }حتى تمٌموا التوراة واإلنجٌل{ أي: تجعلوهما لابمٌن باإلٌمان 

 .(ٖ)بهما واتباعهما، والتمسن بكل ما ٌدعوان إلٌه"
وهذا أمٌر من هللا تعالى ذكره نبٌهه محمًدا ملسو هيلع هللا ىلص بإببلغ الٌهود والنصارى  لال الطبري:"

ًْ ُمهاَجره. ٌمول تعالى ذكره له: لل، ٌا دمحم، لهإالء الٌهود والنصارى  ٌا  الذٌن كانوا بٌن ظهرانَ
م به موسى أهل الكتاب ، التوراة واإلنجٌل  لستم على شًء، مما تدهعون أنكم علٌه مما جاءك

 .(ٗ)ملسو هيلع هللا ىلص، معشَر الٌهود، وال مما جاءكم به عٌسى، معشَر النصارى  حتى تمٌموا التوراة واإلنجٌل"
لوله: }على شًء{،  فٌه تحمٌر وتملٌل لما هم علٌه: أي لستم على شًء  لال الشوكانً:"

أوامر هللا ونواهٌه التً من ٌعتد به }حتى تمٌموا التوراة واإلنجٌل{: أي تعملوا بما فٌهما من 
 .(٘)جملتها أمركم باتباع دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ونهٌكم عن مخالفته"

إن لٌل: كٌؾ أمرهم أن ٌمٌموا الكتب ولد علم أن المرآن لد نسخ التوراة واإلنجٌل، وال و
 ٌصح إلامة جمٌعها؟ ففٌه أجوبة:

وٌجوز أنه أراد أحكام أصولها، فإن ثبلثتها أحدها: لٌل: "ٌجوز أنه عنى اإللرار بصحة ثبلثتها، 
 .(ٙ)تستوي فً ذلن وإنما االختبلؾ فً الفروع بسحب مصالح األزمنة"

وتصدٌك بعضها  -ملسو هيلع هللا ىلص  -والثانً: ولٌل: "أراد إلامة هذه الكتب بإظهار ما فٌه من وصؾ النبً 
 .(2)بعضا"

 .(1)بل النسخ لهما"ولال أبو علً: "وٌجوز أن ٌكون ذلن ل والثالث:
ومن إلامتها اإلٌمان بدمحم ملسو هيلع هللا ىلص واإلذعان لحكمه، فإن الكتب اإللهٌة  لال البٌضاوي:" 

بؤسرها آمرة باإلٌمان بمن صدله والمعجزة ناطمة بوجوب الطاعة له، والمراد إلامة أصولها وما 
 .(5)لم ٌنسخ من فروعها"

لال سفٌان: " لٌس فً كتاب هللا تعالى آٌة أشد علً من لوله تعالى  لال الطرطوشً:" 
ْنِجٌَل{، وإلامتها: فهمها والعمل  ٍء َحتهى تُِمٌُموا التهْوَراةَ َواإْلِ ًْ }لُْل ٌَاأَْهَل اْلِكتَاِب لَْستُْم َعلَى َش

 .(ٓٔ)بها"
ٌْكُْم ِمْن َربِّكُْم{ ]المابدة:   صلى هللا -[، أي:"وما جاءكم به دمحم 1ٙلوله تعالى:}َوَما أُْنِزَل إِلَ

 .(ٔٔ)من المرآن" -علٌه وسلم
 .(ٕٔ)"-ملسو هيلع هللا ىلص-ما أنزل على دمحم لال مجاهد:" 

 .(ٖٔ)وما أنزل إلٌكم من ربكم{، لال:المرآن""}عبد الرحمن بن زٌد بن أسلم:لولهعن 

                                                                                                                                                                               
 .ٙٔٔ/ٕتفسٌر ابن عرفة: (ٔ)
 .1ٕٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٕ)
 .5ٖٕتفسٌر السعدي: (ٖ)
 .2ٖٗ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .2ٔ/ٕفتح المدٌر: (٘)
 .ٖٓٗ/٘تفسٌر الراؼب االصفهانً: (ٙ)
 .ٖٓٗ/٘تفسٌر الراؼب االصفهانً: (2)
 2ٔ/ٕ، وفتح المدٌر للشوكانً:ٕ٘ٗ/ٙتفسٌر المرطبً: (1)
 .ٖٙٔ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (5)
 .ٔٓٔالحوادث والبدع: (ٓٔ)
 .5ٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
 .2٘ٔٔ/ٗ(:صٕٔٙٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕٔ)
 .2٘ٔٔ/ٗ(:صٕٕٙٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖٔ)
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إلامته، وٌجوز أن لٌل: هو المرآن، فإن إلامة الكتابٌن ال تصح بؽٌر  لال الشوكانً:"
 .(ٔ)ٌكون المراد ما أنزل إلٌهم على لسان األنبٌاء من ؼٌر الكتابٌن"

"وهو المرآن المجٌد، فإنه هو الذي أكمل به دٌن األنبٌاء  لال الشٌخ دمحم رشٌد رضا:"
 .(ٕ)والمرسلٌن، على حسب سنته فً النشوء واالرتماء بالتدرٌج"

لٌكم من ربكم{ الذي رباكم، وأنعم علٌكم، وجعل }و{تمٌموا }ما أنزل إ لال السعدي:أي:"
أجل إنعامه إنزال الكتب إلٌكم. فالواجب علٌكم، أن تموموا بشكر هللا، وتلتزموا أحكام هللا، 

 .(ٖ)وتموموا بما حملتم من أمانة هللا وعهده"
إن لٌل: لوله: }وما أنزل إلٌكم من ربكم{ داخل فٌه التوراة واإلنجٌل إذ  لال الراؼب:" 

 كل ذلن منزل من هللا، فلم أفردا؟
 .(ٗ)لٌل: إنه أفردهما بالذكر على سبٌل التفصٌل وخص ما أنزل بالمرآن"

ٌَْن ِمْن َربَِّن طُْؽٌَاًنا َوكُْفًرا{ ]المابدة:   ٌَِزٌَدنه َكثًٌِرا ِمْنُهْم َما أُْنِزَل إِلَ [، 1ٙلوله تعالى:}َولَ
 .(٘)إنزاُل المرآن إلٌن إال تجبًُّرا وجحوًدا"أي:" وإن كثًٌرا من أهل الكتاب ال ٌزٌدهم 

وألسم: لٌزٌدن كثًٌرا من هإالء الٌهود والنصارى الذٌن لص  لال الطبري:أي:" 
ا فً التكذٌب لن، على  لصصهم فً هذه اآلٌات، الكتاُب الذي أنزلته إلٌن، ٌا دمحم  تجاوًزا وؼلوا

 .(ٙ)ٌمول: وجحوًدا لنبوتن"  ما كانوا علٌه لن من ذلن لبل نزول الفرلان  وكفًرا
ولٌزٌدن كثٌرا منهم ما أنزل إلٌن من المرآن من ربن طؽٌانا وكفرا  لال السمرلندي:"

ٌعنً: تمادٌا بالمعصٌة، وكفرا بالمرآن، ٌعنً: إنما علٌن تبلٌػ الرسالة والموعظة، فإن لم ٌنفعهم 
 .(2)ذلن فلٌس علٌن شًء"

 .(1)ون كفرا على كفرهم"أي: ٌكفرون به فٌزداد لال المرطبً:" 
أي: كفرا إلى كفرهم وطؽٌانا إلى طؽٌانهم، والمراد بالكثٌر منهم من لم  لال الشوكانً:"

ٌسلم، واستمر على المعاندة ولٌل: المراد به العلماء منهم، وتصدٌر هذه الجملة بالمسم لتؤكٌد 
 .(5)مضمونها"

أن الظلم منه صؽٌرة ومنه  تجاوز الحد فً الظلم والؽلو فٌه، وذلن«:" الطؽٌان»و 
كبٌرة، فمن تجاوز منزلة الصؽٌرة فمد طؽى. ومنه لوله تعالى:}كبل إن اإلنسان لٌطؽى{]العلك: 

 .(ٓٔ)[، أي: ٌتجاوز الحد فً الخروج عن الحك"ٙ
 .(ٔٔ)العصٌان باالعتماد"«: الكفر»التعنت والعصٌان، و«:الطؽٌان» لال ابن عرفة:" 
 -أٌها الرسول-[، أي:" فبل تحزن 1َٙعلَى اْلمَْوِم اْلَكافِِرٌَن{ ]المابدة: لوله تعالى:}فَبَل تَؤَْس  

 .(ٕٔ)على تكذٌبهم لن"
 .(ٖٔ)ٌمول: فبل تحزن" لال ابن عباس والسدي:" 
 .(ٗٔ)أي: فبل تحزن علٌهم وال ٌَهٌدنهن ذلن منهم" لال ابن كثٌر:" 

                                                             
 .2ٔ/ٕفتح المدٌر: (ٔ)
 .5ٕٖ/ٙتفسٌر المنار: (ٕ)
 .5ٖٕتفسٌر السعدي: (ٖ)
 .ٖٓٗ/٘تفسٌر الراؼب االصفهانً: (ٗ)
 .5ٔٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .2ٗٗ-2ٗٗ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٙٓٗ/ٔبحر العلوم: (2)
 .ٕ٘ٗ/ٙتفسٌر المرطبً: (1)
 .2ٔ/ٕفتح المدٌر: (5)
 .ٕ٘ٗ/ٙتفسٌر المرطبً: (ٓٔ)
 .2ٔٔ/ٕتفسٌر ابن عرفة: (ٔٔ)
 .5ٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٕٔ)
 .2ٙٗ/ٓٔ(:ص12ٕٕٔ(، و)1ٕٕٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖٔ)
 .٘٘ٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٗٔ)
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 .(ٔ)ٌعنً: ال تحزن علٌهم إن كذبون" لال السمرلندي:" 
أي: ال تحزن علٌهم، وهذه تسلٌة للنبً ملسو هيلع هللا ىلص، ولٌس بنهً عن الحزن، ألنه  المرطبً:"لال  

 .(ٕ)ال ٌمدر علٌه ولكنه تسلٌة ونهً عن التعرض للحزن"
فبل تتؤسؾ علٌهم لزٌادة طؽٌانهم وكفرهم، فإن ضرر ذلن راجع  لال الزمخشري:أي:"

 .(ٖ)إلٌهم ال إلٌن، وفً المإمنٌن ؼنى عنهم"
أي: دع عنن التؤسؾ على هإالء، فإن ضرر ذلن راجع إلٌهم ونازل  لال الشوكانً:"

 .(ٗ)بهم، وفً المتبعٌن لن من المإمنٌن ؼنى لن عنهم"
 .(٘)أي: ال تحزن علٌهم فإِن تكذٌب األنبٌاء عادتُهم ودأبهم" لال الصابونً:" 
ًَ فبلن على كذا ولوله:}  ، إذا حزن  ٌؤَسى أسًى ، فبل تؤس{، أي: فبل تحزن، ٌمال: أِس

 : (ٙ)ومنه لول العجاج
ٌْنَاهُ ِمْن فَْرِط األََسى         وكٌؾ ؼربً دالج تبجساَواْنَحلَبَْت َع

 .(2)من فرط األسى"، ٌعنً: من شدة الحزن لوله:"
 الفوابد:

ٌِْه َوَسلهَم واتبع ما -ٔ جاء به من الدٌن كفر أهل الكتاب إال من آمن منهم بالنبً دمحم َصلهى هللاُ َعلَ
 الحك.

 فلم ٌعد ٌمبل من أحد أن ٌستمسن بما سبك من الكتب وٌرفض المرآن. 
 التمرٌع ألهل الكتاب والتندٌد بباطلهم ومخازٌهم.-ٕ
أن أهل الكتاب مكلفون بإلامة التوراة واإلنجٌل معا، لكنهم كفروا بهما،لال تعالى: ْل ٌَا أَْهَل -ٖ

 ًْ [، ومن إلامة التوراة 1ٍٙء َحتهَى تُِمٌُمواْ التهْوَراةَ َواإِلنِجٌَل ]المابدة: اْلِكتَاِب لَْستُْم َعلَى َش
واإلنجٌل: اإلٌمان بدمحم ملسو هيلع هللا ىلص حٌث بشهرت به هذه الكتب، واتباع اإلسبلم الذي نسخ ما لبله من 

 األدٌان.
 ونفوراً وطؽٌاناً وكفرا. أن أهل العناد والمكابرة ال تزٌدهم األدلة والبراهٌن إال عتواً -ٗ
آ أُنِزَل -٘ ْنُهم مه ومنها: ان أن الكفر ٌزٌد كما فً لوله تعالى فً آٌتً المابدة: }َولٌََِزٌَدنه َكثًٌِرا ِمّ

بَِّن طُْؽٌَنًا َوُكْفًرا{ ]المابدة: ٌَْن ِمن ره ٌَؤَْهَل اْلِكتَِب لَْستُْم َعلَى َشْىٍء َحتهى تُِمٌُموا التهْوَراةَ ٗٙإِلَ [ . }لُْل 
ِبَّن طُْؽًٌَنا َوُكْفرً  َواإِلْنِجٌلَ  ٌَْن ِمن ره آ أُنِزَل إِلَ ْنُهم مه ًٌِرا ّمِ ٌَِزٌَدنه َكث بِّكُْم َولَ ن ره ٌْكُم ّمِ ا فَبَل َوَمآ أُنِزَل إَِل

 [. 1ٙتَؤَْس َعلَى اْلَمْوِم اْلَكِفِرٌَن{ ]المابدة:
ٌْنََن إِاله  ْءٌَا الهِتى أََر َجَرةَ اْلَمْلعُونَةَ فًِ  ولوله فً اإلسراء: }َوَما َجعَْلنَا الرُّ فِتْنةً ِلّلنهاِس َوالشه

فُهْم فََما ٌَِزٌُدهُْم إِاله طُْؽٌاَنًا َكبًٌِرا{ ]اإلسراء:  [. ٓٙاْلمُْرَءاِن َونَُخِوّ
َوأُولَبَِن هُُم وفً آل عمران: }إِنه الهِذٌَن َكفَُروا بَْعَد إٌَِمانِِهْم ثًمه اْزَداُدوا كُْفًرا لهن تُْمَبَل تَْوَبتُُهْم 

آلُّوَن{ ]آل عمران:  [. 5ٓالضه
 [ .2ٖٔوفً النساء: }إَِن الهِذٌَنَءاَمنُوا ثُمه ّكَفُروا{ ]النساء:

                                                             
 .ٙٓٗ/ٔبحر العلوم: (ٔ)
 .ٕ٘ٗ/ٙتفسٌر المرطبً: (ٕ)
 .ٓٙٙ/ٔالكشاؾ: (ٖ)
 .2ٔ/ٕفتح المدٌر: (ٗ)
 .5ٕٖصفوة التفاسٌر: (٘)
، واللسان )حلب( مادة "بجس" و "كرس" ٕٖ٘: ٔ، والكامل 2ٔٔ: ٔ، ومجاز المرآن ألبً عبٌدة ٖٔدٌوانه: (ٙ)

 ، وهو من رجزه المشهور، ٌمول: 
 ٌَا َصاحِ، َهْل تَْعِرُؾ َرْسًما ُمْكَرَسا؟ ... لَاَل: نَعَْم! أَْعِرفُهُ! َوأَْبلََسا

َناهُ ِمْن َفْرِط األََسى ٌْ  َواْنَحلَبَْت َع
والوكٌؾ: مصدر; أي: وكفت. والؽرب: الدلو العظٌم. والدالج: من ٌؤخذ الدلو من الببر فٌفرؼه فً الحوض. 

 والمعنى: انصبت دموع عٌنٌه من شدة الحزن كانصباب دلوي رجل مفرغ لهما فً الحوض.
 .و"انحلبت عٌناه" و"تحلبتا": سال دمعهما وتتابع

 .2٘ٗ/ٓٔانظر: تفسٌر الطبري: (2)
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فكذلن اإلٌمان ٌزٌد حتى ٌبلػ أعلى درجاته، والكفر ٌزٌد حتى ٌسفل إلى أدنى دركاته أٌضاً مما 
 .(ٔ)م أفضل من بعضٌدل على زٌادة اإلٌمان عند أهله تفاضلهم فٌه، بكون بعضه

أن المرآن جاء مإًٌدا للحك الذى ورد فٌها كما سبمت إلٌه اإلشارة من عبادة هللا وحده، -ٙ
واإلٌمان برسله، والتصدٌك بالجزاء، ورعاٌة الحك والعدل، والتخلك باألخبلق الصالحة; وهو 

ؾ وتصحٌؾ، وتؽٌٌر فى الولت ذاته مهٌمنًا علٌها ومبٌنًا ما ولع فٌها من أخطاء وأؼبلط، وتحرٌ
 وتبدٌل.

وإذا انتفت هذه األخطاء التى أدخلها رجال الدٌن على الكتب السماوٌة وزوروها على 
ٌَا  الناس باسم هللا، ظهر الحك، واستبان، والتمى المرآن مع التوراة واإلنجٌل، لال تعالى: }لُْل 

ٍء َحتهى تُِمٌُموا الته  ًْ ٌْكُْم ِمْن َربِّكُْم{، وإلامتها ال أَْهَل اْلِكتَاِب لَْستُْم َعلَى َش ْوَراةَ َواأِلْنِجٌَل َوَما أُْنِزَل إِلَ
 .(ٕ)تتحمك إال بعد تطهٌرها من الزٌؾ

باطل بعد نسخه بدٌن  على دٌن وأنهم الٌهود والنصارى ضبللتؤكٌد ومن فوابد اآلٌة أٌضا: -2
 . -ملسو هيلع هللا ىلص-دمحم
صاحبه دون عمل ومتابعة لمن انتسب إلٌه كما لال الرب جل أن األلماب واالنتساب ال ٌنفع  -1

[، ولٌس الذٌن أحبوه، أو انتسبوا 1ٙوعبل }إِنه أَْولَى النهاِس ِبإِْبَراِهٌَم لَلهِذٌَن اتهبَعُوهُ{]آل عمران:
 إلٌه.

فحب الٌهود لٌعموب وانتسابهم إلٌه، وحبهم لداود وموسى وسلٌمان وؼٌرهم. وحب 
وانتسابهم إلٌه لٌس بنافعهم النمطاعهم عن المنهج والتعالٌم التً جاء بها هإالء  النصارى للمسٌح

 [.ٖ٘ٔاألنبٌاء الكرام علٌهم السبلم: لال تعالى }َولَالُوا كُونُوا هُوداً أَْو نََصاَرى تَْهتَُدوا{]البمرة:
ِملهَة  هذا هو االنتساب األجوؾ الذي ال لٌمة له. لذلن عمب هللا علٌه بموله }لُْل َبلْ 

 [.ٖ٘ٔإِْبَراِهٌَم َحِنٌفًا َوَما َكاَن ِمْن اْلُمْشِرِكٌَن{]البمرة:

إّن هللا ٌرٌد الملة والدٌن الصحٌح. أما االسم والنسب فبل لٌمة له عنده، ومع هذا كله 
انتمل إلٌنا هذا المرض الخطٌر فصار فٌنا من ٌتعصب لؤلسماء والطوابؾ، وٌفخر باالنتساب 

لة دون العمل بما دعوا إلٌه، وجاهدوا من أجله. وهذا لٌس بنافعهم بل هو ضار إلى مشاهٌر الم
 بهم: فً الدنٌا تفرلة وتمزلاً وفتناً. وفً اآلخرة خسراناً مبٌناً.

 
 المرآن

ِ َواْلٌَْوِم اآْل  ابِئُوَن َوالن َصاَرى َمْن آَمَن بِاَّلل  ِخِر َوَعِمَل َصاِلًحا }إِن  ال ِذٌَن آَمنُوا َوال ِذٌَن َهاُدوا َوالص 
ٌِْهْم َواَل هُْم ٌَْحَزنُوَن )  [4ٙ({ ]المائدة: 4ٙفاََل َخْوٌؾ َعلَ

 التفسٌر:
وهم لوم بالون على فطرتهم، وال -والصاببون كذلن -، والٌهود، -وهم المسلمون-إن الذٌن آمنوا 

إلٌمان الكامل، وهو من آمن منهم باهلل ا -وهم أتباع المسٌح-، والنصارى -دٌن ممرر لهم ٌتبعونه
توحٌد هللا والتصدٌك بدمحم ملسو هيلع هللا ىلص وبما جاء به، وآمن بالٌوم اآلخر، وعمل العمل الصالح، فبل خوؾ 

 علٌهم من أهوال ٌوم المٌامة، وال هم ٌحزنون على ما تركوه وراءهم فً الدنٌا.
الذٌن "صّدلوا هللا ورسوله وهم [، أي: إن 5ٙلوله تعالى:}إِنه الهِذٌَن آَمنُوا{ ]المابدة:  

 .(ٖ)المسلمون"
 .(ٗ)إن الذٌن صّدلوا هللا ورسوله، وهم أهل اإلسبلم" لال الطبري:أي:" 

، ألنهم هم الذٌن ٌستحمون الوصؾ باإلٌمان المطلك، -ملسو هيلع هللا ىلص-لال ابن عثٌمٌن:" ٌعنً أمة دمحم 
 .(٘)حٌث آمنوا بجمٌع الكتب، والرسل"

                                                             
 .ٕٙر: مسؤلة اإلٌمان دراسة تؤصٌلٌة:انظ (ٔ)
 .5ٙٔانظر: العمابد اإلسبلمٌة: (ٕ)
 .5ٕٖصفوة التفاسٌر: (ٖ)
 .2ٙٗ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٕٕٔ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:٘)
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 .(ٔ)«ٌا أٌها الذٌن آمنوا والذٌن هادوا والصاببون»هللا: ولرأ عبد 
 .(ٕ)[، أي:" والٌهود"5ٙلوله تعالى:}َوالهِذٌَن َهاُدوا{ ]المابدة:  

 .(ٖ)"أي: الذٌن انتسبوا إلى دٌن الٌهود. وهً شرٌعة موسى"لال الشٌخ ابن عثٌمٌن: 
 :(ٗ) االسم، وذكروا وجوها، وسبب تسمٌة الٌهود بهذا «والٌهود» واختلفوا فً أصل كلمة

 بمعنى رجع، سموا بذلن حٌن تابوا عن عبادة العجل.« هاد»أحدها: أنها من:
ٌَْن{]سورة األعراؾ:  [، أي: تبنا، لاله ابن ٙ٘ٔوالثانً: أنهم سّموا بذلن، لمولهم:}إِنها هُْدنَا إَِل

 : (2): التابب، ومن ذلن لول الشاعر(ٙ)،  والهابد(٘)جرٌج
 ٌإ ِمْن ُحبِِّه َهابِدُ إنًِّ اْمرُ 

 أي: تابب. 
والثالث: ولال ابن عرفة: }هدنا إلٌن{، أي: سكنا إلى أمرن، والهوادة السكون والموادعة. لال: 

 .(1)ومنه لوله تعالى: }إِنه الهِذٌَن آَمنُوا َوالهِذٌَن َهاُدوا{
، -علٌه الصبلة والسبلم-موببالذال المعجمة، وهو أكبر ولد ٌع« ٌهوذا»أنهم نُِسبُوا إلى  والرابع:

فؽٌرته العرب بالدال المهملة، جرٌا على عادتها فً التبلعب باألسماء األعجمٌة، فعرب ونسب 
 «.ٌهود»الواحد إلٌه، فمٌل ٌهودي، ثم حذؾ الٌاء فً الجمع، فمٌل: 

م نبً والخامس: أنها مشتمة من: هاد، ٌهود; فالهود:المٌل والرجوع; ألن الٌهود كانوا كلما جاءه
 أو رسول هادوا إلى ملكهم ودلوه علٌه لٌمتلوه.

، وهو النطك فً سكون وولار ولٌن، وسموا بذلن ألنهم ٌتهودون «التهوٌد»والسادس: أنه من 
 :(ٓٔ)، وأنشد لول الراعً النمٌري(5)عند لراءة التوراة. حكاه ابن عطٌة عن الزهراوي

َحى          ْعَن بالضُّ دِ        وخوٌد من البلبً تََسمه َدافَى بالِؽَناِء الُمَهوه  لرٌَض الرُّ
 والسابع: أنه من الهوادة، وهً الخضوع، فـ}هدنا إلٌن{، أي: خضعنا إلٌن.

، أي: تحرن، ومنه سمً الٌهود; لتحركهم فً دراستهم، لاله «هاد ٌهٌد»أن أصلها من: والثامن:
 .(ٔٔ) أبو عمرو بن العبلء

 :(ٕٔ)، وجهان«هادوا»وفً أصل األلؾ فً كلمة:  
 أي: تاب.« هاد ٌهود»، واألصل:«واو»أحدهما: أنه من 
 ، أي: تحرن.«هاد ٌهٌد»، واألصل: «ٌاء»الثانً: أنها من 

                                                             
 .ٕٙٙ/ٔانظر: الكشاؾ: (ٔ)
 .5ٕٖالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٕٕٔ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٖ)
، والدر 2٘ٔ/ ٔ، والمحرر الوجٌز:ٖٖٗ-ٕٖٗ/ٔوتفسٌر المرطبً: ، ٖٗٔ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٗ)

 .اللسان، مادة: "هود"،ؤٖٖ/ٕ، واللباب فً علوم الكتاب:٘ٓٗ/ ٔالمصون :
 .ٖٗٔ/ٕ(:ص5ٗٓٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)٘)
( لٌل: )هود(: جمع هابد كعوذ جمع عابذ ولٌل : مصدر ٌستوي فٌه الواحد وؼٌره ولٌل : إنه مخفؾ ٌهود ٙ)
حذؾ الٌاء وهو ضعٌؾ وعلى المول بالجمعٌة ٌكون أسم كان مفردا عابدا على من بإعتبار لفظها وجمع الخبر ب

 (.5ٖ٘/ٔبإعتبار معناها وهو كثٌر فً الكبلم خبلفا لمن منعه.)انظر: التحرٌر والتنوٌر: 
، والدر ٖٖٗ/ٔ، تفسٌر المرطبً: 15ٔ/ٔ( البٌت ببل نسبة فً: درج الدرر فً تفسٌر اآلي والسور:2)

 ، ولم أتعرؾ على لابله.ٕٖٔ/ٕ، واللباب فً علوم الكتاب:٘ٓٗ/ٔالمصون:
، وعمدة الحفاظ فً تفسٌر أشرؾ ٓٔٔ/ٔ، وفتح المدٌر للشوكانً:ٕٖٗ/ٔ( انظر: تفسٌر المرطبً: 1)

 .ٕٗٙ/ٗااللفاظ:
 .2٘ٔ/ٔانظر: المحرر الوجٌز: (5)
وط"، ومماٌٌس اللؽة، مادة"ردؾ"، وأساس الببلؼة، انظر: تهذٌب اللؽة، باب ا"الهاء والدال"، و"خ (ٓٔ)

باب"ردؾ"، والعباب الزاخر،"ردؾ"، واللسان، مادة"ردؾ"، وتاج العروس، مادة"وخد"، "هود"، "ردؾ"، 
 ..ٖٙ، وواللباب:2٘ٔ/ٔ، والمحرر الوجٌز:12ٕ/ٗوؼرٌب الحدٌث للماسم بن سبلم:

 .ٖٖٔ/ٕانظر: اللباب فً علوم الكتاب: (ٔٔ)
 .ٕٖٔ-ٖٔٔ/ٕاللباب فً علوم الكتاب:انظر:  (ٕٔ)
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الذٌن سباهم نبوخذ نّصر إلى « ٌهوذا»ولد ورد بؤن الٌهود ٌرجعون إلى بماٌا جماعة  
 1٘ٙ-5ٖٔومنطمة ٌهوذا )بابل فً المرن السادس )ق.م(، وهإالء سموا كذلن نسبة إلى مملكة 

ق.م(، ولم تستعمل هذه التسمٌة إال فً عهد مملكة ٌهوذا، لذلن فهً تسمٌة متؤخرة وال صلة لها 
كانت اسم مدٌنة  -ٌهوذا-بٌهوذا وٌعموب، اللذٌن عاشا فً المرن السابع عشر لبل المٌبلد، ولعل 

السبلم إلى فلسطٌن تكونت فً فلسطٌن منذ عهد الكنعانٌٌن، فبعد أن نزحت جماعة موسى علٌه 
بحوالً ألؾ عام فً منطمة ٌهوذا الكنعانٌة،  -ٌهوذا-مملكة ٌهوذا بعد عصر ٌعموب وابنه 

.(ٔ)فسمٌت باسمها، ثم انتشر استعمال اسم الٌهود بعد السبً البابلً منذ المرن السادس للمٌبلد
  

لهِذٌَن آَمنُوا َوالهِذٌَن َهاُدوا }إِنه ا ولد ذكروا فً المرآن بعبارات عدة، كما فً لوله تعالى: 
ِ َواْلٌَْوِم اآْلِخِر َوَعِمَل َصاِلًحا فَلَُهْم أَْجُرهُْم ِعْنَد َربِِّهمْ  ابِبٌَِن َمْن آَمَن بِاَّلله  َواَل َخْوٌؾ َوالنهَصاَرى َوالصه

ٌِْهْم َواَل هُْم ٌَْحَزنُوَن{ ]البمرة:  ا هُوًدا أَْو نََصاَرى تَْهتَُدوا لُْل }َولَالُوا كُونُو [، ولوله تعالى:َٕٙعلَ
[، واآلٌات فً ذكرهم باسم الٌهود ٖ٘ٔبَْل ِملهةَ إِْبَراِهٌَم َحنٌِفًا َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْشِرِكٌَن{ ]البمرة: 

وذكر شٌخ االسبلم: " أن هإالء المذكورٌن فً اآلٌة، الذٌن أثنى هللا علٌهم من الذٌن  كثٌرة،
وا مسلمٌن مإمنٌن لم ٌبدلوا ما أنزل هللا وال كفروا بشًء مما أنزل هللا; كان هادوا والنصارى

فالٌهود والنصارى صاروا كفاراً من جهة تبدٌلهم لما أنزل هللا، ومن جهة كفرهم بما أنزل على 
   .(ٕ)دمحم"

هو اسم خاص بالمنحرفٌن من بنً إسرابٌل.. وهو لفظ أعم «: الٌهود»ولهذا فإن لفظ  
وذلن ألن لفظة ٌهود تطلك على العبرانٌٌن وعلى  (ٗ)و"بنً إسرابٌل" (ٖ)"عبرانٌٌن"من لفظة 

                                                             

 .5ٕ٘( انظر: مفصل العرب والٌهود فً التارٌخ: ٔ)
 (.5ٔ/ٕٔ(مجموع الفتاوى )ٕ)
اختلفت اآلراء فً سبب تسمٌتهم بـ"العبرٌٌن" أو "العبرانٌٌن"، لٌل: إنهم سموا بذلن نسبة إلى إبراهٌم علٌه (ٖ)

باسم: "إبراهٌم العبرانً"، ألنه عبر نهر الفرات وأنهاراً أخرى، الصبلة والسبلم نفسه، فمد ذكر فً سفر التكوٌن 
ولٌل إنهم: سموا بالعبرانٌٌن نسبة إلى "ِعْبر "، و هو الجد الخامس إلبراهٌم علٌه الصبلة والسبلم، و الرأي 

ألمم الثالث ٌمول: إن سبب التسمٌة ٌرجع إلى الموطن األصلً لبنً إسرابٌل، ذلن أنهم فً األصل كانوا من ا
البدوٌة الصحراوٌة التً ال تستمر فً مكان، بل ترحل من بمعة إلى أخرى بإبلها و ماشٌتها للبحث عن الماء و 

وؼالب المإرخٌن أجمعوا على أن التسمٌة ناتجة عن عبور إبراهٌم علٌه الصبلة والسبلم نهر الفرات، ، .المرعى
 ." إله إسرابٌل فً عبر النهر سكن آباإكم منذ الدهر وٌإكد هذا الرأي ما جاء فً سفر ٌسوع: "وهكذا لال الرب

وٌرى البعض أن هذه اللفظة لم تظهر إال بعد اجتٌاز إبراهٌم نهر الفرات"، فضبل ً عن أن األخذ بهذا الرأي  
 ألرب إلى الصحة والصواب من اآلراء األخرى

ٌعٌثون  فً األرض فسادا، وٌتبعون ولٌل: لفظ "العبري" أطلك تارٌخٌاً على شراذم من الؽجر الرحل كانوا   
الجٌوش الؽازٌة، بوصفهم مرتزلة ٌستعان بهم فً األعمال الدنٌة، ووصفهم إبراهٌم بؤنه "عبري" ؼٌر صحٌح، 
إال إذا أخذنا من لفظ عبري معنى: الترحال والتنمل، ولد ألصك الٌهود بإبراهٌم وصؾ "العبري" لٌصلوا إلى 

مة ترجع إلى زمن إبراهٌم علٌه الصبلة والسبلم، وهذا كبلم باطل ألن اللؽة وصؾ لؽتهم بؤنها "العبرٌة" لدٌ
العبرٌة جاءت متؤخرة جداً عن زمن إبراهٌم، و هً لهجة آرامٌة عربٌة، ظهرت بعد عصر موسى بحوالً ست 

  .مبة سنة و ألن التوراة نزلت باللؽة الهٌروؼلوفٌة، حٌث تخاطب لوما فً مصر أو أخرجوا من مصر
 ى أن الذي ذكره هو الصواب; فاللؽة العبرٌة لؽة متؤخرة جداً عن زمن الخلٌل إبراهٌم علٌه الصبلة والسبلموأر 

 (.ٖٙ)انظر: العرب والٌهود فً التارٌخ: األستاذ شراب:  .
(تم إطبلق مصطلح إسرابٌلٌٌن على شتات الٌهود المادمٌن إلى فلسطٌن بعد إعبلن الٌهود لٌام دولة أسموها ٗ)

م; فؤصبح كل من ٌعٌش على أرض فلسطٌن من الٌهود ٌؤخذ ُمَسمى "إسرابٌلً"، 1ٗ5ٔماٌو  ٔ٘ابٌل" فً "إسر
  !!"وجنسٌة "إسرابٌلٌة"، ومجموع شتاتهم على أرض فلسطٌن المؽتصبة "إسرابٌلٌٌن

ً وفً ببلد المسلمٌن أٌضاً، حٌث أطلك على الكٌان الٌهود ي وشاعت تلن التسمٌات على ألسن الناس عموما
والصهٌونً "إسرابٌل" والٌهودي "باإلسرابٌلً"، وشاع مصطلح "إسرابٌلٌون" على الٌهود الذٌن أتوا إلى 

  ...فلسطٌن ؼزاة
وإسرابٌل كلمة عبرانٌة مركبة من "إسرا" بمعنى: عبد، ومن "إٌل" وهو هللا، فٌكون معنى الكلمة: عبد هللا،  

والسبلم، وجاء فً تسمٌة بنً إسرابٌل بهذا االسم نسبة إلى أبٌهم وإسرابٌل اسم لنبً هللا ٌعموب علٌه الصبلة 
ٌعموب علٌه الصبلة والسبلم، وٌهود الٌوم التصموا بهذا االسم، لٌلبسوا على العامة بؤنهم من نسل "إسرابٌل" 
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ؼٌرهم ممن دخل فً دٌن الٌهود وهو لٌس منهم، وفً الحمٌمة أنه ال ٌستطٌع أحد أن ٌجزم 
بتحدٌد التارٌخ الذي أطلمت فٌه هذه التسمٌة على بنً إسرابٌل وسبب إطبللها، لعدم وجود دلٌل 

الكتاب وال من السنة، وإنما بنٌت االجتهادات  السابمة على تخمٌنات لؽوٌة ال  على ذلن ال من
أن هذه التسمٌة « ٌهود»تموم بها حجة; ؼٌر أننا نستطٌع أن نستنتج من االستعمال المرآنً لكلمة 

إنما أطلمت علٌهم بعد انحرافهم عن عبادة هللا وعن الدٌن الصحٌح، وذلن ألنه لم ٌرد فً المرآن 
ٌم إطبلق الٌهود على سبٌل المدح، بل لم تذكر عنهم إال فً معرض الذم والتحمٌر، وإظهار الكر

 .صفاتهم وأخبللهم الذمٌمة، والتندٌد بكفرهم
 :(ٔ)[، وجهان من المراءة5ٙوذكروا فً لوله تعالى:}َهاُدوا{]المابدة:

 أحدهما: }َهاُدوا{، بضم الدال. لرأ بها الجمهور.
 بفتح الدال، من المهاداة، لرأ بها أبو السمان العدوي.والثانً: }َهاَدوا{ـ 

ابِبُوَن{ ]المابدة:   وهم لوم بالون على فطرتهم، -[، أي:" والصاببون5ٙلوله تعالى:}َوالصه
 .(ٕ)"-وال دٌن ممرر لهم ٌتبعونه

 .(ٖ)لال البٌضاوي:" لوم بٌن النصارى والمجوس"
ٌره، من صبؤ إذا خرج من الدٌن، وهم لال النسفً: أي:"الخارجٌن من دٌن مشهور إلى ؼ

 .(ٗ)لوم عدلوا عن دٌن الٌهودٌة والنصرانٌة وعبدوا المبلبكة"
 .(٘)لال الثعلبً: ٌمال: صبا ٌصبوا صبوءا، إذا مال وخرج من دٌن إلى دٌن"
 ولد اختلفت عبارات المفسرون فً تفسٌر معنى )الصاببة( على ألوال:

 .(2)، وعطاء(ٙ)والنصارى، ولٌس لهم دٌن. لاله مجاهد أحدها:أنهم لوم بٌن المجوس والٌهود
 .(1)والثانً: أنهم منزلة بٌن الٌهود والنصارى. لاله سعٌد بن جبٌر

، (5)والثالث: لبٌلة بٌن المجوس والٌهود، والتإكل ذبابحهم والتنكح نساإهم. لاله الحسن

 .(ٔٔ)، وابن أبً نجٌح(ٓٔ)ومجاهد
والسدي، والربٌع بن أنس، (ٕٔ)مرإون الزبور. لاله أبو العالٌةوالرابع: هم فرلة من أهل الكتاب ٌ

 . (ٖٔ)وأبو الشعشاء جابر بن زٌد، والضحان، وإسحاق بن راهوٌه
والخامس: أنهم أهل دٌن من األدٌان كانوا بجزٌرة الموصل، ٌمولون: ال إله إال هللا، ولٌس لهم 

 .(ٗٔ)ٌإمنوا برسول هللا. لاله ابن زٌدعمل وال كتاب وال نبً، إال لول ال إله إال هللا، ولم 

                                                                                                                                                                               

هودي، ٌعموب علٌه الصبلة السبلم، وإلثبات عدم اختبلطهم بالشعوب األخرى لٌتحمك لهم الزعم بنماء الجنس الٌ
  !!وأن ٌهود الٌوم هم النسل المباشر لٌهود التوراة، وذلن لتبرٌر العودة إلى أرض المٌعاد

لذا فهذه التسمٌة منكرة، لما شاع على األلسن المول فً سٌاق الذم فعلت إسرابٌل كذا، وستفعل كذا ; وإسرابٌل  
م، وهو بريء من الكٌان الٌهودي هو رسول كرٌم من رسل هللا تعالى، وهو "ٌعموب" علٌه الصبلة والسبل
  .الخبٌث الماكر، إذ ال توارث بٌن األنبٌاء والرسل وبٌن أعدابهم من الكافرٌن

 
 .ٕٗٓ/ٔ، والبحر المحٌط: ٕٖٗ/ٔ( أنظر: انظر: تفسٌر المرطبً: ٔ)
 .5ٕٖالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .1ٗ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٖ)
 .5٘/ٔ( تفسٌر النسفً: ٗ)
 .5ٕٓ/ٔ: ( تفسٌر الثعلبً٘)
 .2ٕٔ/ٔ(:ص1ٖٙ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٙ)
 .ٙٗٔ/ٕ(:صٙٓٔٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)2)
 .2ٕٔ/ٔ(:ص2ٖٙ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)1)
 .ٙٗٔ/ٕ(:صٖٓٔٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)5)
 .ٙٗٔ/ٕ(:صٕٓٔٔ(أنظر: تفسٌر الطبري)ٓٔ)
 .ٙٗٔ/ٕ(:صٗٓٔٔ(أنظر: تفسٌر الطبري)ٔٔ)
 .2ٗٔ/ٕ(:صٓٔٔٔ، وتفسٌر الطبري)2ٕٔ/ٔ(:ص5ٖٙابن أبً حاتم)( أنظر: تفسٌر ٕٔ)
 . 2ٙٗ-2٘ٗ/ ٔ، وتفسٌر المرطبً، 2ٕٔ/ٔ. وتفسٌر ابن أبً حاتم: ٖٕ٘ -ٕٕ٘/ ٔ( انظر تفسٌر الطبري،  ٖٔ)
 . 2ٗٔ/ٕ(:ص2ٓٔٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٗٔ)



ٕٕٔ 
 

 .(ٔ)والسادس: هم الذٌن لم تبلؽهم دعوة نبً. ذكره ابن كثٌر
، وأبو جعفر (ٖ)، وزٌاد بن أبٌه(ٕ)والسابع: هم لوم ٌعٌدون المبلبكة وٌصلون إلى المبلة. لاله لتادة

 .(ٗ)الرازي
 .(٘)والثامٌن: أنهم طابفة من أهل الكتاب. لاله السدي

لول مجاهد ومتابعٌه، ووهب بن منبه:  –وهللا أعلم  –كثٌر: "وأظهر األلوال  لال ابن 
أنهم لٌسوا على دٌن الٌهود وال النصارى وال المجوس وال المشركٌن وإنما هم بالون على 

 .(ٙ)فطرتهم، والدٌن ممرر ٌتبعونه  وٌمتضونه"
 نستنتج مما سبك، بؤن الصاببة أحد أمرٌن:  
دة لكن بعضهم انخرط مع المجوسٌة والبعض مع أهل الكتاب إما أن تكون فرلة واح

 والبعض اعتزل جمٌع األدٌان. 
وإما أن تكون فرلة الصاببة، عبارة عن فرق متعددة ومذاهب متفرلة، كل فرلة لها طابع 

أما الحمٌمة ففٌه  –فمط  –خاص تستمل به عن الفرلة األخرى، فالجامع بٌنهم جمٌعاً المسمى 
 اختبلؾ فٌما بٌنهم. 

سب ماوصل : " ولد اختلؾ الناس فٌهم اختبلفاً كثٌراً، بح–رحمه هللا  –ٌمول ابن المٌم  
إلٌهم من معرفة دٌنهم، وهم منمسمون إلى مإمن وكافر. لال هللا تعالى: }إن الذٌن آمنوا والذٌن 

 [ . ٕٙاآلٌة{] البمرة: … هادوا والنصارى والصاببٌن 
فً األمم األربعة الذٌن تنمسم كل أمة منها إلى ناج وهالن كما  –جل وعبل  –فذكرهم  

والذٌن هادوا والصاببٌن والنصارى والمجوس والذٌن أشركوا إن  فً لوله تعالى }إن الذٌن آمنوا
[، فذكر األمتٌن اللتٌن الكتاب لهم، والٌنمسمون إلى شمً 2ٔهللا ٌفصل بٌنهم ٌوم المٌامة{] الحج:

وسعٌد وهما: المجوس والمشركون، ولم ٌذكرهما فً آٌة الوعد بالجنة، وذكر الصاببٌن فٌهما 

 . (2)ٌد"فعلم أن فٌهم الشمً والسع
ولد اختلؾ مولؾ العلماء فً الصاببة،  لال ابن المٌم: "لمد اختلؾ الناس فٌهم اختبلفاً  

 كثٌراً، وأشكل أمرهم على األبمة لعدم اإلحاطة بمذهبهم ودٌنهم:
فمال الشافعً رحمه هللا تعالى:هم صنؾ من النصارى، ولال فً موضع: ٌنظر فً  

أمرهم، فإن كانوا ٌوافمون النصارى فً أصل الدٌن، ولكنهم ٌخالفونهم فً الفروع، فتإخذ منهم 
الجزٌة، وإن كانوا ٌخالفونهم فً أصل الدٌن لم ٌمروا على دٌنهم ببذل الجزٌة، ثم اختلؾ 

 .(1)" –تلؾ األحناؾ والمالكٌة والحنابلة وكذلن اخ  –أصحابه 
: "وبالجملة فالصاببة أحسن حاالً من المجوس، فؤخذ –رحمه هللا  –وٌمول ابن المٌم  

الجزٌة من المجوس تنبٌه على أخذها من الصاببة بطرٌك األولى، فإن المجوس من أخبث األمم 
… بت لهم كتاب والشبهة كتاب أصبلً دٌناً ومذهباً، والٌتمسكون بكتاب والٌنتمون إلى ملة والٌث

 .(5)وكل ماعلٌه المجوس من الشرن فشر الصاببة إن لم ٌكن أخؾ منه فلٌس بؤعظم منه"

                                                             

 .ٗٓٔ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن كثٌر،  ٔ)
 .2ٗٔ/ٕ(:ص5ٓٔٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٕ)
 . زٌاد بن أبٌه: هو والى العراق فً زمن معاوٌة رضً هللا عنه .2ٗٔ/ٕ(:ص1ٓٔٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٖ)
 ، وزاد:"أنهم وٌمرءون الزبور".2ٗٔ/ٕ( أنظر: تفسٌر الطبري: ٗ)
 .2ٗٔ/ٕ(:صٔٔٔٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)٘)
 .ٗٓٔ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر،  ٙ)
 .  ٕٓ٘ -5ٕٗ/ ٕ( انظر : إؼاثة اللهفان،   2)
( أحكام أهل الذمة، ابن المٌم الجوزٌة، تحمٌك ٌوسؾ البكر وشاكر العاروري، ط ) األولى ( ، بٌروت : دار  1)

 وما بعدها.  ٖٕٔهـ ، ص 1ٔٗٔابن حزم، 
 . ٕٕٗ( المصدر السابك، ص  5)



ٕٖٔ 
 

لال ابن ابً زمنٌن:" اختلؾ المول فً رفع: }الصاببون{، واألجود: أنه محمول على التؤخٌر، 
هلل والٌوم اآلخر وعمل صالحا ومرفوع باالبتداء، المعنى: إن الذٌن آمنوا والذٌن هادوا من آمن با

 .(ٔ)فبل خوؾ علٌهم والصاببون والنصارى كذلن أٌضا" -
والصاببون رفع على االبتداء وخبره محذوؾ، والنٌة به التؤخٌر عما  لال الزمخشري:" 

فً حٌز إن من اسمها وخبرها، كؤنه لٌل: إن الذٌن آمنوا والذٌن هادوا والنصارى حكمهم كذا، 
 :(ٖ)شاهدا له (ٕ)والصاببون كذلن، وأنشد سٌبوٌه

 ٌنا فًِ ِشماقِ وإاله فاْعلَموا أَنها وأنتْم                   بُؽَاةٌ ما بَم
 .(ٗ)أى: فاعلموا أنا بؽاة وأنتم كذلن" 

 .(٘)، بالنصب«والصاببٌن»ولرأ عثمان وأبً وعابشة وابن جبٌر والجحدري وابن كثٌر:
ابٌَِن{و}والّصابون{، بترن الهمزة، لرأ بها أهل المدٌنة فً جمٌع المرآن  .(ٙ)ولرئ: }الصه

 .(2)"-وهم اتباع المسٌح-أي:"والنصارى[، 5ٙلوله تعالى:}َوالنهَصاَرى{ ]المابدة: 
 .(1)لال الثعلبً:" الذٌن كانوا على دٌن عٌسى علٌه الّسبلم ولم ٌبّدلوا وماتوا على ذلن"

 :(5) و}النهَصاَرى{ جمع اختلؾ فً مفرده على لولٌن 
 . (ٓٔ)األول: واحده )نصرانً(، ولٌل: )نصران(، بإسماط الٌاء، وهذا لول سٌبوٌه

 : (ٔٔ)سماعا )نصران(، بطرح الٌاء، ومنه لول الشاعرولد حكى عنهم 
 تراه إذا زار العشً ُمَحنِّفًا     وٌضحً لدٌه وهو نصران شامس

 : (ٕٔ)واألنثى )نصرانة(، لال األخزر الحمانً 
ْت َوأَْسَجَد َرأْسَُها       َكَما َسَجَدْت نَْصَرانَةٌ َلْم تََحنهؾِ   فَِكْلتَاهَُما َخره

 .(ٔ) ه نْصِري. لاله الخلٌل بن أحمدوالثانً: واحد

                                                             
 .1ٖ/ٕتفسٌر ابن أبً زمنٌن: (ٔ)
 ، علّك على البٌت:" كؤنه لال: بُؽاةٌ ما بمٌنا وأنتم".ٙ٘ٔ/ٕانظر: الكتاب: (ٕ)
، وخزانة 2ٖٖ، وتخلٌص الشواهد ص ٘ٙٔ، وفً دٌوانه 1٘ٔ/ ٕلبشر بن أبً خازم فً الكتاب البٌت  (ٖ)

، وببل 2ٕٔ/ ٕ، والمماصد النحوٌة 1ٕٕ/ ٔ، وشرح التصرٌح ٗٔ/ ٕ، وشرح أبٌات سٌبوٌه 5ٖٕ/ ٓٔاألدب 
 .5ٙ/ 1، وشرح المفصل ٗ٘ٔة فً أسرار العربٌة نسب

 .ٔٙٙ-ٓٙٙ/ٔالكشاؾ: (ٗ)
 ، ولال: "لرأ بها سعٌد ابن جبٌر".2ٕٙ/ٔ، وإعراب المرآن للنحاس:ٔٗ٘/ٖانظر: البحر المحٌط: (٘)
 .1ٕٓ/ٔ( أنظر: تفسٌر الثعلبً: ٙ)
 .5ٕٖالتفسٌر المٌسر: (2)
 .5ٕٓ/ٔ( تفسٌر الثعلبً: 1)
 .ٖٗ/ٔالمرطبً: ( انظر: تفسٌر 5)
 .ٕٙ٘/ٖ( أنظر: الكتاب: ٓٔ)
، ورواه : " تراه وٌضحى وهو . . " ونمله أبو حٌان فً  ٘٘ٔ(لم أعرؾ لابله . األضداد البن األنباري : ٔٔ)

( فمال : و 5ٖٙ:  ٔعن الطبري ، وفٌهما " إذا دار العشى " وأخطؤ المرطبً )تفسٌره  1ٖٕ:  ٔالبحر المحٌط 
 البٌت ، ولم ٌنشده سٌبوٌه . وروى صدره . )تراه إذا دار العشا متحنفا( " أنشد سٌبوٌه " وذكر

والبٌت فً صفة الحرباء . و " محنفا " : لد تحنؾ ، أو صار إلى الحنٌفٌة . وٌعنً أنه مستمبل المبلة . ولوله : " 
ٌت لبله . ولوله : لدٌه " ، أي لدى العشى ، وٌرٌد لبل أن ٌستوى العشى أو لدى الضحى ، وٌكون لد ذكره فً ب

" شامس " ، ٌرٌد مستمبل الشمس ، لبل المشرق . ٌمول ٌستمبل الشمس كؤنه نصرانً ، وهو كمول ذي الرمة 
 فً صفة الحرباء أًٌضا : إذا حول الظل العشى رأٌته ... حنٌفا ، وفً لرن الضحى ٌنتصر

، و"تفسٌر الطبري" 21ٔص  ، وانظر: شرح شواهده للنحاسٕٙ٘/ ٖ(:ص ٔٔٗ(البٌت من شواهد سٌبوٌه)ٕٔ)
، "تهذٌب اللؽة" )نصر( ٗٗ/ 2ٔ، "المخصص" 2ٖ٘، "اإلنصاؾ" ص ٕٕ٘/ ٕ، ٔٗٔ/ ٔ، "الزاهر" 1ٖٔ/ ٔ
، "البحر ٖٖٗ/ ٔ، "تفسٌر المرطبً" ٕ٘ٗ/ ٔ، "تفسٌر ابن عطٌة" ٕٔٔ/ ٘، "اللسان" )نصر( 1ٖٗ٘/ ٗ

، ٌصؾ نالتٌن ، طؤطؤتا رإوسهما من 1ٗٔ/ ٔ، "فتح المدٌر" ٙٓٗ/ ٔ، "الدر المصون" 1ٖٕ/ ٔالمحٌط" 
اإلعٌاء ، فشبه رأس النالة فً طؤطؤتها ، برأس النصرانٌة إذا طؤطؤته فً صبلتها. وأسجد الرجل : طؤطؤ رأسه 

 وخفضه وانحنى. لال حمٌد بن ثور ، ٌصؾ نولا :
 فلما لوٌن على معصم        وكؾ خضٌب وأسوارها 

 ري ألحبارهافضول أزمتها أسجدت        سجود النصا



ٕٔٗ 
 

 .(ٕ)لال الماوردي: "واألول أظهر" 
 :(ٖ)وفً سبب تسمٌتهم بـ)النصارى(، ثبلثة ألوال 

ى )ناصرة(، كان ٌنزلها عٌسى علٌه السبلم، فَنُِسَب  وا بذلن، لمرٌٍة تَُسمه أحدها: أنهم سُمُّ
، (ٗ)لنصارى، وهذا لول ابن عباسإلٌها، فمٌل: عٌسى الناصري، ثم نسب أصحابه إلٌه فمٌل: ا

 .(ٙ)، وابن جرٌج(٘)ولتادة
وا بذلن، لنصرة بعضهم لبعٍض، لال الشاعر  :(2)والثانً: أنهم سُمُّ

ًَ اإْلَزاَرا ْرُت َعْن ُرْكَبتِ ا رأٌُت نَبَطاً أَْنَصاَرا     َشمه  لمه
 كُْنُت لَُهْم ِمَن النهَصاَرى َجاَرا  

وا بذلن،  .(1)[ٗٔلموله:}َمْن أَْنَصاِري إلى هللا{]الصؾ:  والثالث: أنهم سُمُّ
ولفظة )النصرانٌة( و)نصارى( التً تطلك فً العربٌة على أتباع المسٌح، من األلفاط  

، Nosroyoالمعربة، ٌرى بعضى المستشرلٌن أنّها من أصل سربانً هو: )نصروٌو( 
سمٌة العبرانٌة التً التّ  Nazerenes ، وٌرى بعٌض آخر أنّها منNasraya (5))نصراٌا( 

أطلمها الٌهود على من اتّبع دٌانة المسٌح، ولد وردت فً العهد الجدٌد فً )أعمال الرسل( حكاٌة 
، وبرى بعض المإرخٌن أن لها صلةً )بالناصرة( التً كان منها )ٌسوع( (ٓٔ)على لسان ٌهود

 Nasarenes = Nazarenes)الناصرٌٌن( ب حٌث ٌُمال: )ٌسوع الناصري( أو أّن لها صلة 
إحدى الفرق المدٌمة الٌهودٌة المتنصرة. ولد بمً الٌهود ٌطلمون على من اتّبع دٌانة المسٌح 

)النصارى(، وبهذا المعنى وردت الكلمة فً المرآن الكرٌم، ومن هنا صارت النصرانٌة علماً 
 لدٌانة المسٌح عند المسلمٌن. 

ة وفً أصلها، هً من لبٌل التفسٌرات ولعلماء اللؽة اإلسبلمٌٌن آراء فً معنى هذه الكلم 
المؤلوفة المعروفة عنهم فً الكلمات الؽرٌبة التً ال ٌعرفون لها أصبلً، ولد ذهب بعضهم إلى 

، وزعم بعض منهم أنها نسبة إلى لرٌة ٌُمال (ٔٔ)أنها نسبة إلى الناصرة التً نُسب الٌها المسٌح
أن )النصرانة( هً مإنث ، وذُكر (ٕٔ)لها )نصران(، فمبل نصرانً وجمعه نصارى
 . (ٖٔ)النصرانً

ولد وردت هذه التسمٌة فً الشعر الجاهلً، فمد ذُكر ان أمٌة بن أبً الصلت ذكرهم فً  
 : (ٗٔ)هذا البٌت
 والكابنٌن له وداً ولربانا   أٌام ٌلمى نصاراهم مسٌحهم  

                                                                                                                                                                               

 .ٖٗ/ٔ( انظر: تفسٌر المرطبً: ٔ)
 .ٖٖٔ/ٔ(النكت والعٌون: ٕ)
 .ٖٖٔ/ٔ، والنكت والعٌون: ٘ٗٔ-ٗٗٔ/ٕ( أنظر: تفسٌر الطبري: ٖ)
 .٘ٗٔ/ٕ(:ص5ٙٓٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
 .٘ٗٔ/ٕ(:ص51ٓٔ(، و)52ٓٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)٘)
 .٘ٗٔ/ٕ(:ص5٘ٓٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
.  2ٖٔ،  25/  ٔأمالً ابن الشجرى  ٗٗ/  ٔ(لم أعرؾ صاحب الرجز . واألبٌات ، فً معانً المرآن للفراء 2)

أنشده شاهدا على حذؾ واو العطؾ : أي " وكنت لهم من النصارى جارا " ، ثم أنشده فً الموضع اآلخر شاهدا 
 . ٗٗٔ/ٕري: على حذؾ الفاء العاطفة أي " فكنت لهم . . " . والبٌت من شواهد الطب

 .٘ٗٔ/ٕ( أنظر: تفسٌر الطبري:1)
 . Ency. , III, p. 1ٗ1(، 2ٕٓؼرابب اللؽة )ص  5

فإننا إْذ وجدنا هذا الرجل مفسداً ومهٌج فتنة بٌن جمٌع الٌهود الذٌن »  ٘، اآلٌة ٕٗأعمال الرسل: اإلصحاح  ٓٔ
 . Ency. Relig. Ethic. , III, p. ٘2ٗ، «فً المسكونة وممدام شٌعة الناصرٌٌن 

 (، )نصر(. 1ٙ٘/ ٖ(، تاج العروس )1ٙ/ 2اللسان ) ٔٔ
 (. ٗٔ٘( المفردات، لؤلصفهانً )ص ٕٔ)
 ( ومنه لول الشاعر:ٖٔ)
 كما أسجدت نصرانة لم تحنؾ  فكلتاهما خرت وأسجد رأسها  

 (، )نصر(. 5ٙ٘/ ٖ، تاج العروس )«والنصرانٌة واحدة النصارى » (، )نصر(، 1ٙ/ 2اللسان )
 (. 12ٔة وآدابها، المسم الثانً، الجزء الثانً، المسم األول )ص ( النصرآنٌٗٔ)
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 : ٔ()وذكر أّن شاعراً جاهلٌاً ذكر النصارى فً شعر له، هو 
 معترضاً فً بطنها جنٌنها   وضٌنها الٌَن تعدو للما

 مخالفاً دٌن النصارى دٌنها
 : (ٕ)وذُكر أّن جابر بن ُحنّى لال 

 رماح نصارى ال تخوض إلى دم ولد زعمت بهراء أّن رماحنا
 : (ٖ)وأّن حاتماً الّطابً لال فً شعر له 

 بلحٌاَن حتى خفت أن أتنصرا    ومازلت أسعى بٌن ناٍب ودارة
 : (ٗ)لال فً شعر له فً مدح بنً تمٌم« أبً الطخماء طخٌم بن»وأّن  

ق وإنًّ وإْن كانوا نصارى أحبّهم    وٌرتاح للبى نحوهم وٌُتَوه
 : (٘)وأّن حسان بن ثابت لال 

 لما توارى فً الضرٌح الملحد فرحت نصارى ٌثرب وٌهودها 
ن الشعر المتؤخر ؼٌر أّن هذه األبٌات وأمثالها إْن صح أنها لشعراء جاهلٌٌن حماً، هً م 

الذي لٌل لبٌل اإلسبلم. أما لبل ذلن، فلٌس لنا علم بما كان العرب ٌسّمون به النصارى من 
 تسمٌات. 

والذي نعرفه أن لدماء النصارى حٌنما كانوا ٌتحدثون عن أنفسهم كانوا ٌمولون )تبلمٌذ( 
Disciplesهم إلى معلم ، و)تبلمٌذ المسٌح(، ذلن أنهم كانوا ٌنظرون إلى المسٌح نظرت

، وهذه (2)وكذلن نظروا إلى حوارٌٌه، فورد )تبلمٌذ ٌوحنا( ولصدوا بذلن النصارى (ٙ)ٌعلمهم
 التعابٌر من ألدم التعابٌر التً استعملها النصارى للتعبٌر عن أنفسهم. 

 Brethren in)االخوة فً هللا( ب )االخوة( وب كذلن دعـا لدماء النصارى جماعتهم  
Lord األخ( للتعبٌر عن المفرد، ذلن ألن العمٌدة لد آخت بٌنهم، ب الجماعة، و للداللة على(

، (5)، ثم تخصصت كلمة )األخ( برجل الدٌن(1)فصار النصارى كلهم إخوة فً هللا وفً الدٌن
والمختارٌن األصفٌاء والمدعّوٌن، وٌظهر  (ٔٔ)والمإمنٌن (ٓٔ)Saintsودعوا أنفسهم )المدٌسٌن( 

 نما وردت لؤلشارة إلى التسمٌة التً تلٌها. أنها لم تكن علمٌة، وإ
وتعنً )المجمع( فً اإلؼرٌمٌة،   Ecclesia)الكنٌسة(ب ولد كنى عن مجتمع النصارى  

بمعنى المحل الذي ٌجتمع فٌه المواطنون. فكنى بها عن المإمنٌن وعن الجماعة التابعة للمسٌح. 
 . (ٕٔ))األصدلاء( ب )الفمراء( وب كما عبر عن النصارى 

الٌونانٌة التً تعنً )المسٌح(  Christosنسبةً إلى  Christiansب ولد عرؾ النصارى 
Messiah أْي المنتظر المخلص الذي على ٌدٌه ٌتم خبلص الشعب المختار. وٌسوع هو ،

المسٌح، أي المنتظر المخلص الذي جاء للخبلص كما جاء فً عمٌدة أتباعه، ولذلن لٌل لهم 

                                                             

( البٌت من شواهد اللسان)للك(، )ودن(، )وضن(، وتاج العروس)للك(، )وضن(، وهو ببل نسبة فٌهما. ٔ)
 والوضٌن: حزام النالة.

(، 5ٓٔالنصرانٌة ) (، شعراءٕٕ٘، 2ٔٔ( النصرانٌة وآدابها، المسم الثانً، الجزء الثانً، المسم األول )ص ٕ)
 وما بعدها(.  ٕٓٙ، )5ٓٗٔالمشرق، السنة السابعة 

 (. ٕٕ٘، 2ٔٔ(، النصرانٌة وآدابها، المسم الثانً، الجزء الثانً، المسم األول )ٗٓٔ/ٙٔ( األؼانً )ٖ)
 وما بعدها(.  ٕٓٙ) 5ٓٗٔ( المشرق، السنة السابعة :ٗ)
 . ٕٗ( دٌوان حسان: ٘)
(ٙ )Hastings, p. ٔ5ٕ.  
 . 1ٔإنجٌل مرلس: اإلصحاح الثانً، اآلٌة ( 2)
(1 )Hastings, p. ٔٓٗ.  
 . Ency. Reli. Ethic. , ٖ, p. ٘2ٖوما بعدها،  ٘ٔ( أعمال الرسل، اإلصحاح األول، اآلٌة 5)
 ( رسالة بولس الرسول، الرسالة األولى إلى أهل كورنتوس، اإلصحاح األول، اآلٌة األولى ما بعدها. ٓٔ)
، رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس، اإلصحاح األول، اآلٌة ٗٔ( أعمال الرسل: اإلصحاح الخامس، اآلٌة ٔٔ)

 األولى وما بعدها. 
(ٕٔ )Ency. Reli. Ethic. , ٖ, p. ٘2ٗ . 
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ٌهم اللفظة الٌونانٌة، وعُرفوا بها، تمٌٌزاً لهم عن الٌهود. ولد وردت أتباع المسٌح. فؤطلمت عل
 . (ٔ)الكلمة فً أعمال الرسل وفً رسالة بولس األولى إلى أهل كورنتوس

أما فً المرآن الكرٌم وفً األخبار، فلم ترد هذه اللفظة الٌونانٌة األصل. ولهذا نجد أن  
ً( و)نصرانٌة( على النصارى تمٌٌزاً لهم العربٌة التصرت على إطبلق )نصارى( و)نصران

عن أهل األدٌان األخرى. أما مصطلح )عٌسوي( و)مسٌحً(، فلم ٌُعرفا فً المإلفات العربٌة 
، ولد (ٕ)المدٌمة وفً الشعر الجاهلً، فهما من المصطلحات المتؤخرة التً أطلمت على النصارى

ال ٌعترؾ الٌهود باإلنجٌل، ولد أدخل  النصارى، إذ (ٖ))أهل اإلنجٌل(ب لصد فً المرآن الكرٌم 
 . (ٗ)علماء اللؽة اللفظة فً المعربات

وأهم عبلمة فارلة مٌزت نصارى عرب الجاهلٌة عن العرب الوثنٌٌن، هً أكل  
ٌْن أتٌاه من  -النصارى للخنازٌر، وحملهم الصلٌب وتمدٌسه، ورد أّن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص لال لراهب

رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "أسلما تسلما، فماال: لد أسلمنا لبلن، فمال النبً ملسو هيلع هللا ىلص: كذبتما نجران،  فمال لهما 
منعكما من اإلسبلم ثبلث، سجودكما للصلٌب، ولولكما: إتخذ هللا ولداً، وشربكما الخمر، فماال: 

رآن ذلن نتلوه علٌن من اآلٌات والذكر فما تمول فً عٌسى ؟، لال: فسكت النبً ملسو هيلع هللا ىلص ونزل الم
الحكٌم إلى لوله: أبناءنا وأبناءكم لال: فدعاهما رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إلى المبلعنة لال: وجاء بالحسن 

والحسٌن وفاطمة أهله وولده، لال: فلما خرجا من عنده، لال أحدهما لصاحبه: ألرر بالجزٌة وال 
 .(٘)نمر بالجزٌة وال نبلعنن، لال: فإلرأ بالجزٌة"تبلعنه، لال: فرجعا، فماال: 

ٌِْه َوَسلهَم َوفًِ عُنُِمً َصِلٌٌب   ُ َعلَ ًه َصلهى َّللاه ٌُْت النهبِ َ ولد روي َعْن َعِدّيِ ْبِن َحاتٍِم، لَاَل: "أَت
فًِ سُوَرةِ َبَراَءةٌ: }اتهَخذُوا  ِمْن ذََهٍب. فَمَاَل: "ٌَا َعِديُّ اْطَرْح َعْنَن َهذَا الَوثََن"، َوَسِمْعتُهُ ٌَْمَرأُ 

ِ{ ]التوبة:  [، لَاَل: "أََما إِنهُهْم لَْم ٌَكُونُوا ٌَْعبُُدونَُهْم، َولَِكنهُهْم ٖٔأَْحبَاَرهُْم َوُرْهَبانَُهْم أَْربَاًبا ِمْن ُدوِن َّللاه
ُموا َعلَ  ٌْبًا اْستََحلُّوهُ، َوإِذَا َحره ُموهُ""َكانُوا إِذَا أََحلُّوا لَُهْم َش ٌْبًا َحره  . (ٙ)ٌِْهْم َش

 : (2)وورد فً شعر ذي الّرمة 
 ٌحل لهم أكل الخنازٌر والخمر      ولكنه أصل امرىء المٌس معشرٌ 

ٌرٌد أنّهم نصارى فً األصل، فهم ٌختلفون عن المسلمٌن فً أكلهم لحم الخنزٌر وفً  
 . (1)شربهم الخمر

ٌحلؾ به فً شعر ٌنسب الٌه، « زٌد عدي بن»وفد ألسم النصارى بالصلٌب. هذا  
 : (5)فٌمول

 َعلٌََن َوَرّبِ َمكهةَ َوالَصلٌبِ           َسعى األَعداُء ال ٌَؤلوَن َشّراً 
ِ َواْلٌَْوِم اآْلِخِر{ ]المابدة:   [، أي:" َمْن آمن من هإالء 5ٙلوله تعالى:}َمْن آَمَن بِاَّلله

 .(ٓٔ)ارتٌاٌب باهلل وبالٌوم اآلخر"المذكورٌن إٌِماناً صحٌحاً خالصاً ال ٌشوبه 
 .(ٔٔ)أخرج ابن أبً حاتم عن ابن عباس: لوله: "}من آمن باهلل{، ٌعنً: من وحد هللا"

                                                             

، رسالة بولس األولى إلى أهل 1ٕ، اآلٌة ٕٙ، اإلصحاح ٕٙ( أعمال الرسل: اإلصحاح الحادي عشر: اآلٌة ٔ)
 . Hastings, p. ٕٔ2، ٙٔكورنتس: اإلصحاح الرابع، اآلٌة 

(ٕ )Hughes, Dictionary of Islam, p. ٖٗٔ.  
 . 2ٗ( المابدة، اآلٌة ٖ)
 (. ٖٕللجوالمً ) (، المعرب،ٖٙٔ/ ٗ( النهاٌة فً ؼرٌب الحدٌث )ٗ)
 (.2ٔ، وانظر: الببلذري ) ٕٖٖٔفضابل الحسن والحسٌن -فضابل الصحابة  -(أحمد بن حنبل ٘)
/ ٓٔ(، )وثن(، السٌوطً، الدرر المنثور )ٖٗٗ/ٖٔ، وانظر: اللسان ) 21ٕ/ ٘( سنن الترمذي ت شاكر ٙ)

2٘ .) 
 . 2٘( النصرانٌة وآادابها بٌن عرب الجاهلٌة: 2)
 .ٓٔٓٗ: المفصل فً تارٌخ العرب لبل اإلسبلم ،جواد علً( انظر: 1)
 (. ٔ٘ٗ، وانظر: شٌخو، شعراء النصرانٌة )ٕٗ/ٕ( األؼانً: 5)
 .5ٕٖصفوة التفاسٌر: (ٓٔ)
 .1ٕٔ/ٔ(:صٙٗٙ( تفسٌر ابن أبً حاتم)ٔٔ)
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لال البؽوي: المعنى:" آمنوا بالملب، ولٌل: الذٌن آمنوا على حمٌمة اإلٌمان من آمن باهلل، 
 .(ٔ)أي: ثبت على اإلٌمان"

آمن منهم باهلل{ و}من{ ٌدل على ما تمدم، لال الراؼب:" إن لٌل: كٌؾ لال: }من 
 وتمدٌره: من آمن من المإمنٌن ومن الذٌن هادوا، وذلن خلؾ من الكبلم؟

 لٌل فً ذلن وجهان:
أحدهما: أن معنى لوله: }إن آلذٌنءامنوا{: أظهروا اإلٌمان وأمنوا من المتل والسبً وهم 

 [.ٔٗؤَْفَواِهِهْم َولَْم تُْإِمْن لُلُوبُُهْم{ ]المابدة: الموصوفون بموله: } ِمَن الهِذٌَن لَالُوا آَمنها بِ 
ولوله: }منءامن منهم{، أي: من ٌحمك اإلٌمان فبٌن أن المظهر لئلٌمان، والذٌن ما 
داموا فٌهم ممن ذكرهم، ال ٌسمط عنهم الخوؾ والحزن فً الدارٌن ما لم ٌتحمموا بتصدٌك هللا، 

 عمال. واإلٌمان بالمعاد، والتحري لمصالح األ
والثانً: أن لوله: }منءامن باهلل{ راجع إلى لوله: }والذٌن هادوا والصاببون{، دون لوله: }إن 

 .(ٕ)الذٌنءامنوا{"
ولال الزمخشري:" فان للت: كٌؾ لال: }الذٌن آمنوا{، ثم لال: }من آمن{؟ للت: فٌه  

افمون وأن ٌراد بمن آمن. وجهان، أحدهما: أن ٌراد بالذٌن آمنوا: الذٌن آمنوا بؤلسنتهم وهم المن
 .(ٖ)من ثبت على اإلٌمان واستمام ولم ٌخالجه رٌبة فٌه"

 .(ٗ)[، " أي: وعمل بطاعة هللا فً دار الدنٌا"5ٙلوله تعالى:}َوَعِمَل َصاِلًحا{ ]المابدة:  
 .(٘)لال البٌضاوي: أي:" عامبًل بممتضى شرعه"

وألوالها وأداء الفرابض، أو التصدٌك لال أبو حٌان:" هو عام فً جمٌع أفعال الصبلح  
 .(ٙ)بدمحم صلى هللا علٌه وسلّم"

ٌِْهْم{ ]المابدة:   [، أي:" فبل خوؾ علٌهم من أهوال ٌوم 5ٙلوله تعالى:}فَبَل َخْوٌؾ َعلَ

 .(2)المٌامة"
"أي: لٌس على هإالء المإمنٌن خوؾ فً اآلخرة، حٌن ٌخاؾ الكفار من لال الصابونً: 

 .(1)العماب"
 .(5)الثعلبً:" فٌما لّدموا" لال 

 .(ٓٔ)لال البٌضاوي: " حٌن ٌخاؾ الكفار من العماب" 
 .(ٔٔ)لال الطبري:أي:"وال خوؾ علٌهم فٌما لدموا علٌه من أهوال المٌامة" 

ولرأ الجمهور: }َوال َخْوٌؾ{، بالرفع والتنوٌن. ولرأ الحسن: }وال خوؾ{، من ؼٌر  
 .(ٕٔ)تنوٌن

[، أي:" وال هم ٌحزنون على ما تركوه 5ٌَْٙحَزنُوَن{ ]المابدة: لوله تعالى:}َواَل هُْم  
 .(ٖٔ)وراءهم فً الدنٌا"

 .(ٔ)لال الثعلبً:" على ما خلّفوا"

                                                             
 .1ٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٔ)
 .ٗٓٗ/٘تفسٌر الراؼب األصفهانً: (ٕ)
 .ٔٙٙ/ٔالكشاؾ: (ٖ)
 .٘٘/ٌٔر: ( صفوة التفاسٗ)
 .1٘/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٘)
 .ٕ٘ٓ/ٔ( البحر المحٌط:ٙ)
 .5ٕٖالتفسٌر المٌسر: (2)
 .٘٘/ٔ( صفوة التفاسٌر: 1)
 .ٕٓٔ/ٔ( تفسٌر الثعلبً: 5)
 .1٘/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٓٔ)
 .ٓ٘ٔ/ٕ( تفسٌر الطبري:ٔٔ)
 .ٕ٘ٓ/ٔ( أنظر: البحر المحٌط: ٕٔ)
 .5ٕٖالتفسٌر المٌسر: (ٖٔ)
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 .(ٕ)لال البٌضاوي: حٌن "ٌحزن الممصرون على تضٌٌع العمر وتفوٌت الثواب" 
معاٌنتهم لال الطبري:" وال هم ٌحزنون على ما خلفوا وراءهم من الدنٌا وعٌشها، عند  

 .(ٖ)ما أعد هللا لهم من الثواب والنعٌم الممٌم عنده"
لال ابن عثٌمٌن:" ألنهم انتملوا إلى خٌر منها; أما الكافر فٌحزن على ما فرط فً الحٌاة  

الدنٌا، وٌتحسر، كما لال تعالى: }وأنٌبوا إلى ربكم وأسلموا له من لبل أن ٌؤتٌكم العذاب ثم ال 
ما أنزل إلٌكم من ربكم من لبل أن ٌؤتٌكم العذاب بؽتة وأنتم ال تنصرون * واتبعوا أحسن 

[: هذا ٙ٘-ٗ٘تشعرون * أن تمول نفس ٌا حسرتى على ما فرطت فً جنب هللا{ ]الزمر: 
ن، وتحسُّر"  .(ٗ)تحزُّ

لال الشٌخ السعدي:" ٌخبر تعالى عن أهل الكتب  من أهل المرآن والتوراة واإلنجٌل، أن 
طرٌك واحد، وأصل واحد، وهو اإلٌمان باهلل والٌوم اآلخر والعمل سعادتهم ونجاتهم فً 

الصالح، فمن آمن منهم باهلل والٌوم اآلخر، فله النجاة، وال خوؾ علٌهم فٌما ٌستمبلونه من األمور 
 .(٘)المخوفة، وال هم ٌحزنون على ما خلفوا منها. وهذا الحكم المذكور ٌشمل سابر األزمنة"

 الفوابد:
أن العبرة باإلٌمان والعمل الصالح وترن الشرن والمعاصً ال باإلنتساب د اآلٌة: من فواب  -ٔ

 إلى دٌن من األدٌان.
ومنها: أن هللا سبحانه وتعالى ال ٌظلم أحداً، فكل من آمن باهلل والٌوم اآلخر، فإن له أجره من -ٕ

 .أّي صنؾ كان
األجر، وانتفاء الخوؾ مما ٌستمبل، ومنها: ثمرة اإلٌمان باهلل، والٌوم اآلخر، وهو حصول  -ٖ

 والحزن على ما مضى.
ومنها: أنه ال فرق فً ذلن بٌن جنس وآخر; فالذٌن هادوا، والنصارى، والصاببون مثل  -ٗ

المإمنٌن إذا آمنوا باهلل، والٌوم اآلخر . وإن كان المإمنون من هذه األمة ٌمتازون على ؼٌرهم 
 بؤنهم أكثر أجراً.

 
 المرآن
ٌِْهْم ُرسُاًل كُل َما َجاَءهُْم َرُسوٌل بَِما اَل تَْهَوى أَْنفُسُُهمْ }لَمَْد أَ   َخْذنَا ِمٌثَاَق بَنًِ إِْسَرائٌَِل َوأَْرَسْلنَا إِلَ

 [4ٓ({ ]المائدة: 4ٓفَِرٌمًا َكذ بُوا َوفَِرٌمًا ٌَْمتُلُوَن )

 التفسٌر:
ع والطاعة، وأرسلنا إلٌهم بذلن رسلنا، لمد أخذنا العهد المإكهد على بنً إسرابٌل فً التوراة بالسم

فَنَمَضوا ما أُخذ علٌهم من العهد، واتبعوا أهواءهم، وكانوا كلما جاءهم رسول من أولبن الرسل 
 بما ال تشتهٌه أنفسهم عاَدْوه: فكذبوا فرًٌما من الرسل، ولتلوا فرًٌما آخر.

لمد أخذنا العهد المإكهد  [، أي:"2ٓ{ ]المابدة: }لَمَْد أََخْذنَا ِمٌثَاَق بَنًِ إِْسَرابٌِلَ لوله تعالى: 
 .(ٙ)على بنً إسرابٌل فً التوراة بالسمع والطاعة"

 .(2)أخذ مواثٌمهم أن ٌخلصوا له وال ٌعبدوا ؼٌره" لال أبو العالٌة:" 
 .(1)فً التوراة على أن ٌعملوا بما فٌها" لال مماتل:" 
 .(ٔ)لمد أخذنا مٌثالهم بالتوحٌد" لال الزمخشري:" 

                                                                                                                                                                               

 .ٕٓٔ/ٔالثعلبً: ( تفسٌر ٔ)
 .1٘/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٕ)
 .ٓ٘ٔ/ٕ( تفسٌر الطبري:ٖ)
 .ٖٕٕ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٗ)
 .5ٖٕتفسٌر السعدي: (٘)
 .5ٔٔالتفسٌر المٌسر:(ٙ)
 .22ٔٔ/ٗ(:صٖٗٙٙأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .5ٗٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (1)
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 .(ٕ)المٌثاق:هو أال ٌعبدوا إال هللا، وما ٌتصل به" لال المرطبً:" 
ألسم: لمد أخذنا مٌثاق بنً إسرابٌل على اإلخبلص فً توحٌدنا،   لال الطبري: المعنى:" 

 .(ٖ)والعمل بما أمرناهم به، واالنتهاء عما نهٌناهم عنه"
ٌِْهْم ُرسُبًل{ لوله تعالى:  َل  .(ٗ)وأرسلنا إلٌهم بذلن رسلنا" [، أي:"2ٓ]المابدة: }َوأَْرَسْلنَا إِ
 .(٘)لٌمفوهم على ما ٌؤتون وما ٌذرون فً دٌنهم" لال الزمخشري:" 
 .(ٙ)لٌذكروهم ولٌبٌنوا لهم أمر دٌنهم" لال البٌضاوي:أي:" 
ٌتوالون علٌهم بالدعوة، وٌتعاهدونهم باإلرشاد، ولكن ذلن لم ٌنجع فٌهم،  لال السعدي:" 
 .(2)ولم ٌفد"

لال المرطبً: "المعنى: ال تؤس على الموم الكافرٌن فإنا لد أعذرنا إلٌهم، وأرسلنا الرسل 
[ ٔفنمضوا العهود، وكل هذا ٌرجع إلى ما افتتحت به السورة وهو لوله:}أوفوا بالعمود{] المابدة: 

"(1). 
كلما جاءهم  [، أي:"2ٓ}كُلهَما َجاَءهُْم َرسُوٌل بَِما اَل تَْهَوى أَْنفُسُُهْم{ ]المابدة: لوله تعالى: 

 .(5)رسول من أولبن الرسل بما ٌخالؾ أهواءهم وشهواتهم"
 .(ٓٔ)كلما جاءهم رسول لنا بما ال تشتهٌه نفوسهم وال ٌوافك محبهتهم" لال الطبري:أي:" 
بما ٌخالؾ هواهم وٌضاد شهواتهم من مشاق التكلٌؾ والعمل  :أي"لال الزمخشري 

 .(ٔٔ)بالشرابع"
 .(ٕٔ)لما جاءهم دمحم ملسو هيلع هللا ىلص عارضوه بالتوراة وخاصموه" ولال السدي:" 
ما رد علٌهم من التوراة مع اإلنجٌل الذي أخذه هللا إلٌه ثم ذكر كفرهم  لال ابن عباس:" 

 .(ٖٔ)بذلن كله، ثم لال: }كلما جاءهم رسول بما ال تهوى أنفسهم فرٌما كذبوا وفرٌما ٌمتلون{"
فكذبوا فرٌمًا من الرسل،  [، أي:"2ٓ}فَِرٌمًا َكذهبُوا َوفَِرًٌما ٌَْمتُلُوَن{ ]المابدة: لوله تعالى: 

 .(ٗٔ)تلوا فرًٌما آخر"ول
ٌعنً: الٌهود كذبوا بطابفة من الرسل ولتلوا طابفة من الرسل ٌعنً زكرٌا  لال مماتل:" 

 .(٘ٔ)وٌحٌى فً بنً إسرابٌل"
ٌِْن ُممَّدَمة مإخرة" لال المحاسبً:أي:"   .(ٙٔ)وفرٌما ٌمتلُون فرٌما كبل اْلَكِلَمتَ
ا لهم بضرر، وفرٌما آخر منهم فرٌما منهم كذبوهم ولم ٌتعرضو لال الشوكانً:أي:" 
 .(2ٔ)لتلوهم"

                                                                                                                                                                               
 .ٕٙٙ/ٔالكشاؾ: (ٔ)
 .2ٕٗ/ٙتفسٌر المرطبً: (ٕ)
 .22ٗ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .5ٔٔالتفسٌر المٌسر:(ٗ)
 .ٕٙٙ/ٔالكشاؾ: (٘)
 .2ٖٔ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (ٙ)
 .5ٖٕتفسٌر السعدي: (2)
 .2ٕٗ/ٙتفسٌر المرطبً: (1)
 .5ٕٖصفوة التفاسٌر: (5)
 .22ٗ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .ٕٙٙ/ٔالكشاؾ: (ٔٔ)
 .22ٔٔ/ٗ(:صٖ٘ٙٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕٔ)
 .22ٔٔ/ٗ(:صٖٙٙٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖٔ)
 .5ٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٗٔ)
 .5ٗٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (٘ٔ)
 .1٘ٗفهم المرآن: (ٙٔ)
 .2ٕ/ٕفتح المدٌر: (2ٔ)
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كذّبوا منهم فرٌمًا، وٌمتلون منهم فرٌمًا، نمًضا لمٌثالنا الذي أخذناه  لال الطبري:أي:" 
 .(ٔ)علٌهم، وجرأة علٌنا وعلى خبلؾ أمرنا"

المعنى كلما جاءهم رسول كذبوا فرٌما ولتلوا فرٌما، أما التكذٌب فالٌهود  لال الزجاج:" 
ٌمتلون األنبٌاء،  -دون النصارى  –والنصارى مشتركة فٌه، وأما المتل فكانت إلٌهود خاصة 

 -وكانت الرسل على ضربٌن، رسل تؤتً بالشرابع والكتب نحو موسى وعٌسى وإبراهٌم ودمحم 
فهإالء معصومون من الخلك، لم ٌوصل إلى لتل واحد منهم، ورسل ، -صلى هللا علٌهم وسلم 

 -تؤتً باألمر بالمعروؾ والنهً عن المنكر والحث على التمسن بالدٌن نحو ٌحٌى وزكرٌا 
 .(ٕ)صلى هللا علٌهما وسلم"

أي: كذبوا فرٌما ولتلوا فرٌما، فمن كذبوه عٌسى ومن مثله من األنبٌاء،  لال المرطبً:" 
ا وٌحٌى وؼٌرهما من األنبٌاء. وإنما لال:}ٌمتلون{ لمراعاة رأس اآلٌة. ولٌل: أراد ولتلوا زكرٌ

فرٌما كذبوا، وفرٌما لتلوا، وفرٌما ٌكذبون وفرٌما ٌمتلون، فهذا دأبهم وعادتهم فاختصر. ولٌل: 
 .(ٖ)فرٌما كذبوا لم ٌمتلوهم، وفرٌما لتلوهم فكذبوا. و}ٌمتلون{، نعت لفرٌك"

وباآلخر مضارعا؟ للت: « ٕ»إن للت: لم جًء بؤحد الفعلٌن ماضٌا ف لال الزمخشري:" 
جًء ٌمتلون على حكاٌة الحال الماضٌة استفظاعا للمتل واستحضارا لتلن الحال الشنٌعة للتعجب 

 .(ٗ)منها"
، على حكاٌة الحال الماضٌة «لتلوا»وإنما جًء بـ}ٌمتلون{، موضع  لال البٌضاوي:" 

متل، وتنبٌها على أن ذلن من دٌدنهم ماضٌا ومستمببل ومحافظة على استحضارا لها واستفظاعا لل
 .(٘)رإوس اآلي"

 الفوابد:
 بٌان تارٌخ بنً إسرابٌل، والكشؾ عن مختببات جرابمهم من الكفر والمتل. -ٔ

أن عمٌدة الٌهود: الكفر برسل هللا، والولاحة الدابمة مع رسل هللا، واتهام رسل هللا، وتمتٌل -ٕ
نهم كما لال هللا: }لمد أخذنا مٌثاق بنً إسرابٌل وأرسلنا إلٌهم رسبل كلما جاءهم رسل هللا، إ

 [. 2ٓرسول بما ال تهوى أنفسهم فرٌما كذبوا وفرٌما ٌمتلون{ ]المابدة: 
تؤمل فرٌما كذبوا وفرٌما ٌمتلون كما لال هللا عنهم: }أفكلما جاءكم رسول بما ال تهوى 

 [.12رٌما تمتلون{ ]البمرة: أنفسكم استكبرتم ففرٌما كذبتم وف
وٌبلحظ هنا استعمال أداة العموم، والتكرار كلما تعبٌرا عن اطراد الٌهود على التكذٌب، 
أو المتل للرسل إذا جاءهم بما ال تهوى أنفسهم الضالة فكم من رسل لتلوهم، وكم من رسل 

نال منهم حظا  -السبلمعلٌه -كذبوهم، وكم من رسل شنعوا علٌهم واتهموهم، وهذا سٌدنا عٌسى 
اتهموه مع أمه اتهموا مرٌم الطاهرة  -والعٌاذ باهلل-بؤنه ابن زنا  -علٌه السبلم-وافرا حٌن اتهموه 

علٌهم هذا فً  -عز وجل-هو ابن زنا، فنعى هللا  -علٌه السبلم-البتول بؤنها زانٌة، وأن عٌسى 
لولهم إنا لتلنا المسٌح عٌسى ابن لوله سبحانه: }وبكفرهم ولولهم على مرٌم بهتانا عظٌما * و

مرٌم رسول هللا وما لتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذٌن اختلفوا فٌه لفً شن منه ما لهم 
 [.2٘ٔ، ٙ٘ٔبه من علم إال اتباع الظن وما لتلوه ٌمٌنا{ ]النساء: 

نبٌاء ما سبحان هللا ما هذا االفتراء على هللا، وما هذا الكذب على رسل هللا، بل لتل األ
 هذه االتهامات؟ ما هذه الخسابس، وتلن الشناعات؟

ملسو هيلع هللا ىلص، فؤي أمة فً التارٌخ بلؽت فً النكالة، واإلفن مبلػ -وأما مولؾ الٌهود من نبٌنا دمحم 
-هإالء الٌهود حٌن فعلوا هذا مع أنبٌاء هللا ورسله؟ وحٌن تعنتوا معهم، وتعنتوا مع سٌدنا دمحم 

تعنتوا معه فً األسبلة فكما لال هللا: }ٌسؤلن أهل الكتاب أن تنزل علٌهم كتابا من السماء فمد  -ملسو هيلع هللا ىلص

                                                             
 .22ٗ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .5٘ٔ-5ٗٔ/ٕمعانً المرآن: (ٕ)
 .2ٕٗ/ٙتفسٌر المرطبً: (ٖ)
 .ٖٙٙ-ٕٙٙ/ٔالكشاؾ: (ٗ)
 .2ٖٔ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (٘)
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سؤلوا موسى أكبر من ذلن فمالوا أرنا هللا جهرة فؤخذتهم الصاعمة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من 
[ فكذبوا رسول ٖ٘ٔ بعد ما جاءتهم البٌنات فعفونا عن ذلن وآتٌنا موسى سلطانا مبٌنا{ ]النساء:

 عصمه منهم. -عز وجل-هللا، وأرادوا لتله عشرات المرات، ولكن هللا 
-علٌه الصبلة والسبلم-[ ولال فً حك نبٌه 2ٗوأخبر تعالى بموله: }وهموا بما لم ٌنالوا{ ]التوبة: 

[ وأصروا على مولفهم بل على كفرهم، وأبوا أن 2ٙ: }وهللا ٌعصمن من الناس{ ]المابدة: 
فمال هللا عنهم: }ولن ترضى عنن الٌهود وال النصارى حتى تتبع ملتهم{  -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص-وا بالنبً دمحم ٌإمن

 [.ٕٓٔبالبمرة: 
 -عز وجل-استبان الحك لهم واضحا، فؤبوا أن ٌتبعوه مع وضوحه وضوح الشمس حتى لال هللا 

كتاب بكل آٌة ما تبعوا لبلتن وما أنت : }ولبن أتٌت الذٌن أوتوا ال-علٌه الصبلة والسبلم-لنبٌه 
بتابع لبلتهم وما بعضهم بتابع لبلة بعض ولبن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءن من العلم إنن إذا 

[، ولم ٌكتفوا بهذا، بل راحوا ٌجاهدون أو ٌماتلون باطبل لردة الناس ٘ٗٔلمن الظالمٌن{ ]البمرة: 
 [.2ٕٔم عن دٌنكم إن استطاعوا{ ]البمرة: عن دٌنهم }وال ٌزالون ٌماتلونكم حتى ٌردوك

كما كذبوا رسبل من لبله، وحاولوا  -ملسو هيلع هللا ىلص-إنهم اتخذوا كل الوسابل فً تكذٌب النبً دمحم 
لتله، كما لتلوا رسبل من لبله حتى وصموا بهذه الصفة، والزمتهم تلن الذلة والمسكنة حٌن لال 

وا إال بحبل من هللا وحبل من الناس وباءوا بؽضب من هللا هللا: }ضربت علٌهم الذلة أٌن ما ثمف
وضربت علٌهم المسكنة ذلن بؤنهم كانوا ٌكفرون بآٌات هللا وٌمتلون األنبٌاء بؽٌر حك ذلن بما 

 [.ٕٔٔعصوا وكانوا ٌعتدون{ ]آل عمران: 
: باإلٌمان به ردوا لابلٌن كما لال المرآن -علٌه الصبلة والسبلم-وحٌن طالبهم النبً 

}الذٌن لالوا إن هللا عهد إلٌنا أال نإمن لرسول حتى ٌؤتٌنا بمربان تؤكله النار لل لد جاءكم رسل 
[ ومن ثم أبوا أن 1ٖٔمن لبلً بالبٌنات وبالذي للتم فلم لتلتموهم إن كنتم صادلٌن{ ]آل عمران: 

هم، والمصرح به كما سنذكر ذلن بعد وهو النبً الخاتم المذكور فً تورات -ملسو هيلع هللا ىلص-ٌإمنوا بالنبً دمحم 
 تبارن وتعالى.-للٌل إن شاء هللا 

إذا فهم مع اإلٌمان بالرسل على نحو ما ذكرنا، ولهم دور كبٌر مع النبً دمحم علٌه 
الصبلة والسبلم فً المجادلة واللجاج، والتعنت فً األسبلة وفً الموالؾ، وفً كل شًء; ولذلن 

صلى هللا علٌه -ٌما ذكروه من أسبلة ومجادالت مع رسول هللا حكى المرآن الكرٌم هذا عنهم ف
وفٌما ولع منهم من فساد; فجدالهم لم ٌنمطع، واستهزاإهم بالدٌن لم ٌنته، أذكر من هذا  -وسلم

على سبٌل المثال ال الحصر; المجادالت، والمخاصمات الكبلمٌة التً أرادوا من ورابها الطعن 
علٌه الصبلة -فجادلوا فً نبوة النبً دمحم  -ٌه الصبلة والسبلمعل-فً اإلسبلم، ونبً اإلسبلم 

لٌس هو النبً المنتظر التً بشرت به  -ملسو هيلع هللا ىلص-بمصد الطعن فٌها، وصرحوا بؤن دمحما  -والسبلم
 الكتب السماوٌة بعد أن عرفوا صدله، كما ٌعرفون أبناءهم.

مجادالت، وتلن المحاوالت راحوا ولم ٌكتؾ الٌهود بكل هذا; فبعد فشلهم فً هذه ال
كما حدث هذا فً بنً  -ملسو هيلع هللا ىلص-ٌنمضون المعاهدات، وٌدبرون المإامرات، وٌماتلون رسول هللا 

لٌنماع، وبنو النضٌر، وبنو لرٌظة، ولهم أحابٌل شٌطانٌة، حاولوا بها تفرٌك الكلمة، وتمزٌك 
وبٌن المهاجرٌن واألنصار أخرى، عاهدهم  األمة، وإشاعة البؽضاء بٌن األوس والخزرج مرة،

معاهدة عدل وبر، ولسط ورحمة، ومع ذلن نمضوا عهود، فهم  -علٌه الصبلة والسبلم-النبً 
الٌهود لتلة األنبٌاء، نمضة العهود، وكما لال المابل: لو تركت الحمر نهٌمها، والكبلب نباحها، 

نت موالفهم مع أنبٌاء هللا ورسله بصفة والحٌات لدؼها ما ترن الٌهود نمضهم للعهود; فمد كا
عامة، كما حكاه المرآن }كلما جاءهم رسول بما ال تهوى أنفسهم فرٌما كذبوا وفرٌما ٌمتلون{ 

 [.2ٓ]المابدة: 
بصفة خاصة على نحو ما أسلفنا من المجادالت والمحاوالت،  -ملسو هيلع هللا ىلص-ومع رسول هللا دمحم 
وإلى هذا  -علٌه الصبلة والسبلم-المإامرات، واستمر ذلن بعد النبً ونمض المعاهدات، وتدبٌر 

 العصر الحدٌث.
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 المرآن
وا َكثٌٌِر ِمْنُهمْ  ٌِْهْم ثُمه َعُموا َوَصمُّ ُ َعلَ وا ثُمه تَاَب َّللاه ُ َبِصٌٌر  }َوَحِسبُوا أاَله تَُكوَن فِتْنَةٌ فَعَُموا َوَصمُّ َوَّللاه

 [2ٔمابدة: ({ ]ال2ٔبَِما ٌَْعَملُوَن )
 التفسٌر:

هم، فمضوا فً شهواتهم،  وظنه هإالء العُصاة أن هللا لن ٌؤخذهم بالعذاب جزاء عصٌانهم وعُتُّوِ
وا عن سماع الحّكِ فلم ٌنتفعوا به، فؤنزل هللا بهم بؤسه،  وعُموا عن الهدى فلم ٌبصروه، وَصمُّ

وا، بعدم ، وهللا بصٌر بؤعمالهم فتابوا فتاب هللا علٌهم، ثم َعِمً كثٌٌر منهم، وصمُّ ا تبٌن لهم الحكُّ
 خٌرها وشرها وسٌجازٌهم علٌها.

[، أي:" وظنه هإالء العُصاة أن هللا لن 2ٔلوله تعالى:}َوَحِسبُوا أاَله تَكُوَن فِتْنَةٌ{ ]المابدة:  
هم"  .(ٔ)ٌؤخذهم بالعذاب جزاء عصٌانهم وعُتُّوِ

}فعموا وصموا{، كلما عرض ببلء ابتلوا  ٌمول: حسب الموم أن ال ٌكون ببلءٌ  لال لتادة:" 
 .(ٕ)به، هلكوا فٌه"

 .(ٖ)ٌمول: حسبوا أن ال ٌبتلوا" لال السدي:" 
 .(ٗ)}فتنة{: ببلء" لال الحسن:" 
 .(٘)}فتنة{: الشرن" ولال ابن عباس:" 
 .(ٙ)عبد هللا بن كثٌر: "هذه اآلٌة لبنً إسرابٌل، و}الفتنة{، الببلء والتهمحٌص"لال  
 .(2)أي: وحسبوا أال ٌترتب لهم شر على ما صنعوا" ابن كثٌر:"لال  
وظن هإالء اإلسرابٌلٌون  الذٌن وصؾ تعالى ذكره صفتهم: أنه أخذ  لال الطبري:أي:" 

مٌثالهم: وأنه أرسل إلٌهم رسبل وأنهم كانوا كلما جاءهم رسوٌل بما ال تهوى أنفسهم كذّبوا فرًٌما 
 .(1) لهم ابتبلء واختباٌر بالشدابد من العموبات بما كانوا ٌفعلون"ولتلوا فرًٌما، أن ال ٌكون من هللا

المعنى، ظن هإالء الذٌن أخذ علٌهم المٌثاق أنه ال ٌمع من هللا عز وجل  لال المرطبً:" 
ابتبلء واختبار بالشدابد، اؼترارا بمولهم: نحن أبناء هللا وأحباإه، وإنما اؼتروا بطول 

 .(5)اإلمهال"
أي: وحسب بنو إسرابٌل أن ال ٌصٌبهم ببلء وعذاب بمتل األنبٌاء  البٌضاوي:"لال  

 .(ٓٔ)وتكذٌبهم"
لرأ أبو عمرو وحمزة والكسابً: "َوَحِسبُوا أاَله تَكُوُن" بالرفع، وأضاؾ ابن الجزري:  

 .(ٔٔ)خلفًا وٌعموب، ولرأ البالون: }أاَله تَكُوَن{ بالنصب، ولم ٌختلفوا فى رفع }فتنة{
وا{ ]المابدة:  لوله  [، أي:" فمضوا فً شهواتهم، وعُموا عن 2ٔتعالى:}فَعَُموا َوَصمُّ

وا عن سماع الحّكِ فلم ٌنتفعوا به"  .(ٕٔ)الهدى فلم ٌبصروه، وَصمُّ
وا" لال السدي:"   .(ٖٔ)فعموا عن الحك وصمُّ

                                                             
 .ٕٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .25ٗ/ٓٔ(:ص11ٕٕٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .25ٗ/ٓٔ(:ص15ٕٕٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .25ٗ/ٓٔ(:ص5ٕٕٓٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .25ٗ/ٓٔ(:ص5ٕٕٔٔأخرجه الطبري) (٘)
 .1ٓٗ/ٓٔ(:ص5ٖٕٕٔأخرجه الطبري) (ٙ)
 .2٘ٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .21ٗ/ٓٔتفسٌر الطبري: (1)
 .2ٕٗ/ٙتفسٌر المرطبً: (5)
 .2ٖٔ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (ٓٔ)
 .2ٕٗانظر: السبعة فً المراءات: (ٔٔ)
 .ٕٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٕٔ)
 .25ٗ/ٓٔ(:ص15ٕٕٔأخرجه الطبري) (ٖٔ)
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هذا مثل، تؤوٌله أنهم لم ٌعملوا بما سمعوا وال بما رأوا من اآلٌات،  لال الزجاج:" 
 .(ٔ)فصاروا كالعمى الصم"

}فعموا{، أي: عن الهدى. }وصموا{، أي: عن سماع الحك، ألنهم لم  لال المرطبً:" 
 .(ٕ)ٌنتفعوا بما رأوه وال سمعوه"

عن استماع الحك كما أي: فعموا عن الدٌن أو الدالبل والهدى. وصموا  لال البٌضاوي:" 
 .(ٖ)فعلوا حٌن عبدوا العجل"

وا، فبل ٌسمعون حمًا   لال ابن كثٌر:"  فترتب ]لهم الشر[، وهو أنهم عموا عن الحك وَصمُّ
 .(ٗ)وال ٌهتدون إلٌه "

فعموا عن الحك والوفاء بالمٌثاق الذي أخذته علٌهم، من إخبلص  لال الطبري:أي:" 
ونهًٌ، والعمل بطاعتً، بحسبانهم ذلن وظنهم، }وصموا{ إلى أمري  عبادتً، واالنتهاء

 .(٘)عنه"
ٌِْهْم{ ]المابدة:   ُ َعلَ [، أي:" فؤنزل هللا بهم بؤسه، فتابوا فتاب هللا 2ٔلوله تعالى:}ثُمه تَاَب َّللاه
 .(ٙ)علٌهم"

 .(2)أي: ثم تابوا فتاب هللا علٌهم" لال البٌضاوي:" 
 .(1)" أي: مما كانوا فٌه لال ابن كثٌر:" 
لال المرطبً: "فً الكبلم إضمار، أي أولعت بهم الفتنة فتابوا فتاب هللا علٌهم بكشؾ  

المحط، أو بإرسال دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ٌخبرهم بؤن هللا ٌتوب علٌهم إن آمنوا، فهذا بٌان} تاب هللا علٌهم{، أي: 
 .(5)ٌتوب علٌهم إن آمنوا وصدلوا ال أنهم تابوا على الحمٌمة"

وا َكِثٌٌر ِمْنُهْم{ ]المابدة:   [، أي:" ثم عَِمً كثٌٌر منهم، 2ٔلوله تعالى:}ثُمه َعُموا َوَصمُّ
" وا، بعدما تبٌن لهم الحكُّ  .(ٓٔ)وصمُّ

أي: عمً كثٌر منهم وصم بعد تبٌن الحك لهم بدمحم علٌه الصبلة  لال المرطبً:" 
 .(ٔٔ)والسبلم"
 .(ٕٔ)أي: ثم عموا وصموا كرة أخرى" لال البٌضاوي:" 
بالضم فٌهما، على أن هللا تعالى عماهم وصمهم، أي: رماهم « عموا وصموا» ولرئ: 

 .(ٖٔ) بالعمى والصمم، وهو للٌل واللؽة الفاشٌة أعمى وأصم
أكلونً »ولوله:}كثٌر منهم{، بدل من الضمٌر، أو فاعل والواو عبلمة الجمع كمولهم: 

بر مبتدأ محذوؾ، أي: العمى والصم كثٌر منهم، ولٌل: مبتدأ والجملة لبله ، أو خ(ٗٔ)«البراؼٌث
 .(٘ٔ) خبره وهو ضعٌؾ، ألن تمدٌم الخبر فً مثله ممتنع

                                                             
 .5٘ٔ/ٕمعانً المرآن: (ٔ)
 .1ٕٗ/ٙتفسٌر المرطبً: (ٕ)
 .2ٖٔ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (ٖ)
 .2٘ٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .25ٗ-21ٗ/ٓٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .ٕٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .2ٖٔ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (2)
 .2٘ٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (1)
 .1ٕٗ/ٙتفسٌر المرطبً: (5)
 .ٕٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .1ٕٗ/ٙتفسٌر المرطبً: (ٔٔ)
 .2ٖٔ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (ٕٔ)
 .2ٖٔ/ٕانظر:تفسٌر البٌضاوي: (ٖٔ)
(ٔٗ) . 
 .2ٖٔ/ٕانظر: تفسٌر البٌضاوي: (٘ٔ)
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ُ َبِصٌٌر بَِما ٌَْعَملُوَن{ ]المابدة:   [، أي:" وهللا بصٌر بؤعمالهم خٌرها 2ٔلوله تعالى:}َوَّللاه
 .(ٔ)وشرها وسٌجازٌهم علٌها"

 .(ٕ)فٌجازٌهم على وفك أعمالهم" لال البٌضاوي:" 
 .(ٖ)أي: مطلع علٌهم وعلٌم بمن ٌستحك الهداٌة ممن ٌستحك الؽواٌة " لال ابن كثٌر:" 
 الفوابد:

إكرام هللا تعالى لبنً إسرابٌل ولطفه بهم مع تمردهم علٌه ورفض مٌثاله ولتل أنبٌابه  -ٔ
 وتكذٌبهم، والمكر بهم.

، كمولهم، «مفعل»، بمعنى: «فعٌل»وهو المبصر، «: البصٌر»ومن اسماءه سبحانه وتعالى: -ٕ
 :(ٗ)ألٌم: بمعنى: مإلم، وكمول عمرو بن معد ٌكرب

 أمن رٌحانة الداعً السمٌع                ٌإرلنً وأصحابً هجوع
 .(٘)ٌرٌد: المسمع. وٌمال: البصٌر: العالم بخفٌات األمور

وٌطلك البصٌر بمعنى العلٌم، فاهلل  و}اْلبَِصٌُر{، ٌعنً: المدرن لجمٌع المبصرات،
سبحانه وتعالى بصٌر، ٌرى كل شًء وإن خفً، وهو سبحانه بصٌر بمعنى: علٌم بؤفعال عباده، 

ُ بَِصٌٌر بَِما تَْعَملُوَن{ ]الحجرات:  [، والذي نعمل بعضه مربً وبعضه ؼٌر 1ٔلال تعالى: }َوَّللاه
 .(ٙ)خل فً لوله: }اْلَبِصٌُر{مربً، فبصر هللا إذاً ٌنمسم إلى لسمٌن، وكله دا

لال الشٌخ ابن عثٌمٌن:" فؤهل السنة والجماعة ٌإمنون بانتفاء المماثلة عن هللا، ألنها  
ٌء َوُهَو السهِمٌُع اْلبَِصٌُر{  ًْ ٌَْس َكِمثِْلِه َش عٌب وٌثبتون له السمع والبصر، لموله تعالى: }لَ

 [.ٔٔ]الشورى: 
ن ٌعظمه ؼاٌة التعظٌم، ألنه لٌس مثله أحد من وإٌمان اإلنسان بذلن ٌثمر للعبد أ

المخلولات، فتعظم هذا الرب العظٌم الذي ال ٌماثله أحد، وإال، لم ٌكن هنان فابدة من إٌمانن بؤنه 

ٌء{" ًْ ٌَْس َكِمثِْلِه َش  .(2)}لَ
 

 المرآن
َ هَُو اْلَمِسٌُح اْبُن َمْرٌََم  َ َربًِّ }لَمَْد َكفََر ال ِذٌَن لَالُوا إِن  ّللا  َولَاَل اْلَمِسٌُح ٌَا بَنًِ إِْسَرائٌَِل اْعبُُدوا ّللا 

ٌِْه اْلَجن ةَ َوَمؤَْواهُ الن اُر َوَما ِللظ اِلمِ  ُ َعلَ َم ّللا  ِ فَمَْد َحر  ٌَن ِمْن أَْنَصاٍر َوَرب كُْم إِن هُ َمْن ٌُْشِرْن بِاَّلل 
 [4ٕ({ ]المائدة: 4ٕ)

 التفسٌر:
بؤن الذٌن لالوا: إن هللا هو المسٌح بن مرٌم، لد كفروا بممالتهم هذه، وأخبر تعالى ٌمسم هللا تعالى 

أن المسٌح لال لبنً إسرابٌل: اعبدوا هللا وحده ال شرٌن له، فؤنا وأنتم فً العبودٌة سواء. إنه من 
ه، ولٌس له ناصٌر ٌُ  م هللا علٌه الجنة، وجعل النار ُمستَمَره  نمذُه منها.ٌعبد مع هللا ؼٌره فمد حره

 سبب النزول:
لال مماتل:" نزلت فى نصارى نجران المار ٌعموبٌٌن منهم السٌد والعالب وؼٌرهما  

 .(ٔ)لالوا إن هللا هو المسٌح ابن مرٌم"
                                                             

 .ٕٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .2ٖٔ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (ٕ)
 .2٘ٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
، 2ٕٔ/ ٔ( بٌتا لعمرو بن معد ٌكرب الزبٌدي، وفً الكامل 2ٖ(، وأبٌاتها )ٔٙوهو مطلع األصمعٌة رلم )(ٗ)

/ ٕ، والشرٌشً ٕٗٔ/ ٕوتهذٌب األزهري  ،ٖٕٔ/ ٔ، وتفسٌر الطبري ٙٓٔ/ ٕو  ٗٙ/ ٔوأمالً ابن الشجري 
، شاهدا على السمٌع بمعنى: مسمع، ٕٔٓ، وأورده ابن فارس فً الصاحبً ص 2ٕٔ، وسرح العٌون 1ٕ٘

وانظر تفسٌر أسماء  2ٔ، والشطرة فً ؼرٌب المرآن ص ٓ٘ٔ/ ٔوضعهم فعٌل بمعنى مفعل، وروح المعانً 
 .ٖٗهللا الحسنى ص 

 .ٔٙ-ٓٙبً:انظر: شؤن الدعاء للخطا (٘)
 .1ٕٓ/ٔانظر: شرح العمٌدة الواسطٌة، ابن عثٌمٌن: (ٙ)
 .٘ٔٔ/ٔشرح العمٌدة الواسطٌة: (2)
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َ هَُو اْلَمِسٌُح اْبُن َمْرٌََم{ ]المابدة: لوله تعالى:  أي  [، أي:"2ٕ}َلمَْد َكفََر الهِذٌَن لَالُوا إِنه َّللاه
 .(ٕ)لد كفروا" -إن هإالء الذٌن ادعوا أن هللا هو المسٌح بن مرٌم ألسم

ٌمول تعالى حاكما بتكفٌر فرق النصارى، من الملكٌة والٌعموبٌة  لال ابن كثٌر:" 
والنسطورٌة، ممن لال منهم بؤن المسٌح هو هللا، تعالى هللا عن لولهم وتنزه وتمدس علًوا 

 .(ٖ)كبًٌرا"
َ َرّبًِ َوَربهكُْم{ ]المابدة: لوله تعالى: [، أي:" 2ٕ}َولَاَل اْلَمِسٌُح ٌَا بَنًِ إِْسَراِبٌَل اْعبُُدوا َّللاه

 .(ٗ)والحال أن المسٌح لال لهم: اعبدوا هللا وحده ال شرٌن له، فؤنا وأنتم فً العبودٌة سواء"
اإللهٌة لمن  أي: والحال أنه لد لال المسٌح هذه الممالة، فكٌؾ ٌدعون لال الشوكانً:"

 .(٘)ٌعترؾ على نفسه بؤنه عبد مثلهم؟"
لال السمرلندي:" ٌعنً: وحدوا هللا وأطٌعوه، ربً وربكم ٌعنً: خالمً وخالمكم، 

 .(ٙ)ورازلً ورازلكم"
 .(2)فؤثبت لنفسه العبودٌة التامة، ولربه الربوبٌة الشاملة لكل مخلوق" لال السعدي:"

هم بمول من ٌدعون إلهٌته وهو عٌسى، أنه ال فرق رد هللا تعالى ممالت لال أبو حٌان:"
بٌنه وبٌنهم فً أنهم كلهم مربوبون، وأمرهم بإخبلص العبادة، ونبه على الوصؾ الموجب 
للعبادة وهو الربوبٌة. وفً ذلن رد علٌهم فً فساد دعواهم، وهو أن الذي ٌعظمونه وٌرفعون 

 .(1)لدره عما لٌس له ٌرد علٌهم ممالتهم"
تمدم إلٌهم المسٌح بؤنه عبد هللا ورسوله، وكان أول كلمة نطك بها وهو  ثٌر:"لال ابن ك 

ًَ اْلِكتَاَب َوَجعَلَنًِ نَبٌِاا { ولم ٌمل: أنا هللا، وال ابن هللا.  ِ آتَانِ صؽٌر فً المهد أن لال: } إِنًِّ َعْبُد َّللاه
ًَ اْلِكتَاَب َوَجعَلَنِ  ِ آتَانِ َ َربًِّ َوَربُّكُْم فَاْعبُُدوهُ بل لال: } ِإنًِّ َعْبُد َّللاه ً نَِبٌاا { إلى أن لال: } وإِنه َّللاه

[، وكذلن لال لهم فً حال كهولته ونبوته، آمًرا لهم بعبادة ٖٙ - َٖٓهذَا ِصَراطٌ ُمْستَِمٌٌم { ]مرٌم: 

 .(5)هللا ربه وربهم وحده ال شرٌن له"
لم ٌفرق عٌسى علٌه الصبلة والسبلم بٌنه وبٌنهم فً أنه عبد مربوب  لال الزمخشري:" 

 .(ٓٔ)كمثلهم، وهو احتجاج على النصارى"
 .(ٔٔ)عن ابن عباس لوله: "}اعبدوا{، أي: وحدوا ربكم" 
ٌِْه اْلَجنهَة{ ]المابدة: لوله تعالى:  ُ َعلَ َم َّللاه ِ فَمَْد َحره وإنه من  أي:"[، 2ٕ}إِنههُ َمْن ٌُْشِرْن بِاَّلله

م هللا علٌه الجنة"  .(ٕٔ)ٌعبد مع هللا ؼٌره فمد حره
 .(ٖٔ)فؤثبت لنفسه العبودٌة التامة، ولربه الربوبٌة الشاملة لكل مخلوق" لال السعدي:"

 .(ٗٔ)لال السمرلندي:" ٌعنً: وٌموت على شركه، فمد حرم هللا علٌه الجنة أن ٌدخلها"

                                                                                                                                                                               
 .5ٗٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٔ)
 .٘ٙٔ/ٙتفسٌر المراؼً: (ٕ)
 .2٘ٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .ٕٓٔ، والتفسٌر المٌسر:٘ٙٔ/ٙتفسٌر المراؼً: (ٗ)
 .2ٖ/ٕفتح المدٌر: (٘)
 .1ٓٗ/ٔبحر العلوم: (ٙ)
 .5ٖٔتفسٌر السعدي: (2)
 .5ٕٖ/ٗالبحر المحٌط: (1)
 .2٘ٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (5)
 .ٖٙٙ/ٔالكشاؾ: (ٓٔ)
 .21ٔٔ/ٗ(:صٕٗٙٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
 .ٕٓٔالتفسٌر المٌسر:(ٕٔ)
 .5ٖٔتفسٌر السعدي: (ٖٔ)
 .1ٓٗ/ٔبحر العلوم: (ٗٔ)
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فً عبادته، أو فٌما هو مختص به من صفاته إنه من ٌشرن باهلل  لال الزمخشري:أي:" 
أو أفعاله فمد حرم هللا علٌه الجنة التً هً دار الموحدٌن أى حرمه دخولها ومنعه منه، كما ٌمنع 

 .(ٔ)المحرم من المحرم علٌه"
وهذا كبلم مبتدأ ٌتضمن بٌان أن الشرن ٌوجب تحرٌم دخول الجنة  لال الشوكانً:"

 .(ٕ)ولٌل: هو من لول عٌسى"
الظاهر أنه كبلم المسٌح، فهو داخل تحت المول. وفٌه أعظم ردع منه  لال أبو حٌان:"

عن عبادته، إذ أخبر أنه من عبد ؼٌر هللا منعه هللا دار من أفرده بالعبادة.. . ولٌل: هو من كبلم 
 .(ٖ)هللا تعالى مستؤنؾ، أخبر بذلن على سبٌل الوعٌد والتهدٌد"

 بعث منادٌا ٌنادي فً الناس: "إن الجنة ال ٌدخلها إال وفً الصحٌح: أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
 .(ٗ)نفس مسلمة"، وفً لفظ: "مإمنة"

الدواوٌن ٌوم المٌامة ثبلثة: دٌوان ال ٌؽفره هللا، :"-ملسو هيلع هللا ىلص-لال -رضً هللا عنها-وعن عابشة
ما الدٌوان الذي ال ٌؽفر ؾ إن هللا ال ودٌوان ال ٌعبؤ هللا به شٌبا، ودٌوان ال ٌدعه هللا لشًء. فؤ

ٌؽفر أن ٌشرن به ولال:}إنه من ٌشرن باهلل فمد حرم هللا علٌه الجنة ومؤواه النار وما للظالمٌن 
 .(٘)من أنصار{"

ه" [، أي:"2ٕ}َوَمؤَْواهُ النهاُر{ ]المابدة: لوله تعالى:   .(ٙ)وجعل النار ُمستََمره
 .(2)"وجعل مؤواه النار لال أبو حٌان:"

 .(1)لال السمرلندي:" ٌعنً: مصٌره إلى النار"
وهو العبادة  -وذلن ألنه سوى الخلك بالخالك، وصرؾ ما خلمه هللا له  لال السعدي:" 

 .(5)لؽٌر من هً له، فاستحك أن ٌخلد فً النار" -الخالصة 
وما للظالمٌن ألنفسهم  [، أي:"2ٕ}َوَما ِللظهاِلِمٌَن ِمْن أَْنَصاٍر{ ]المابدة: لوله تعالى: 

 .(ٓٔ)بشركهم باهلل من نصٌر ٌنصرهم "
 .(ٔٔ)أي: وما له عند هللا ناصر وال معٌن وال منمذ مما هو فٌه" لال ابن كثٌر:" 

 .(ٕٔ)ٌنصرونهم فٌدخلونهم الجنة أو ٌخلصونهم من النار" لال الشوكانً:"
 .(ٖٔ)نزل بهم"ٌنمذونهم من عذاب هللا، أو ٌدفعون عنهم بعض ما  لال السعدي:" 

 .(ٗٔ)لال السمرلندي:" ٌعنً: لٌس للمشركٌن من مانع ٌمنعهم من العذاب"
من كبلم هللا على أنهم ظلموا وعدلوا عن سبٌل الحك فٌما ٌمولوا  لال الزمخشري:أي:" 

على عٌسى علٌه السبلم، فلذلن لم ٌساعدهم علٌه ولم ٌنصر لولهم رده وأنكره، وإن كانوا 
معظمٌن له بذلن ورافعٌن من ممداره. أو من لول عٌسى علٌه السبلم، على معنى: وال ٌنصركم 

                                                             
 .ٖٙٙ/ٔالكشاؾ: (ٔ)
 .2ٖ/ٕفتح المدٌر: (ٕ)
 .5ٕٖ/ٗالبحر المحٌط: (ٖ)
 .(ٔٔٔصحٌح مسلم برلم )(ٗ)
 .(ٕٓٗ/ٙالمسند )(٘)
 .ٕٓٔالتفسٌر المٌسر:(ٙ)
 .5ٕٖ/ٗالبحر المحٌط: (2)
 .1ٓٗ/ٔبحر العلوم: (1)
 .5ٖٔتفسٌر السعدي: (5)
 ٙٙٔ/ٙتفسٌر المراؼً:(ٓٔ)
 .1٘ٔ/ٔتفسٌر ابن كثٌر: (ٔٔ)
 .2ٖ/ٕفتح المدٌر: (ٕٔ)
 .5ٖٔتفسٌر السعدي: (ٖٔ)
 .1ٓٗ/ٔالعلوم:بحر  (ٗٔ)
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ه الستحالته وبعده عن المعمول. أو وال ٌنصركم ناصر فً أحد فٌما تمولون وال ٌساعدكم علٌ
 .(ٔ)اآلخرة من عذاب هللا"

ظاهره أنه من كبلم عٌسى، أخبرهم أنه من تجاوز ووضع الشًء ؼٌر  لال أبو حٌان:" 
موضعه فبل ناصر له، وال مساعد فٌما افترى وتمول، وفً ذلن ردع لهم عما انتحلوه فً حمهم 

ظلم إذ جعلوا ما هو مستحٌل فً العمل واجبا ولوعه، أو فبل ناصر له  من دعوى أنه إله، وأنه
وال منجً من عذاب هللا فً اآلخرة. وٌحتمل أن ٌكون من كبلم هللا تعالى، أخبر أنهم ظلموا 

 .(ٕ)وعدلوا عن الحك فً أمر عٌسى وتمولهم علٌه، فبل ناصر لهم على ذلن"
 الفوابد:

 ٌح هو هللا.تمرٌر كفر النصارى بمولهم المس -ٔ
 تمرٌر عبودٌة عٌسى علٌه السبلم لربه تعالى. -ٕ
بٌان الشرن الوخٌم الذي حذر هللا منه عباده وأنكرته الرسل على أممهم وحكم هللا على أهله -ٖ

 بالخلود فً النار وحرمانهم من دخول الجنة دار األبرار.
َ ال ٌَْؽِفُر أَْن ٌُْشَرَن أن أعظم ما ٌتمى: الشرن; ألنه الذنب الذي ال ٌؽفر كما لال  -ٗ تعالى: }إِنه َّللاه

[، وحرم هللا على من أشرن به فً عبادته الجنة 1ٗبِِه َوٌَْؽِفُر َما ُدوَن ذَِلَن ِلَمْن ٌََشاُء{ ]النساء: 
ٌِْه اْلَجنهةَ َوَمؤَْواهُ النهارُ  ُ َعل َم َّللاه ِ فَمَْد َحره  [.2ٕ{ ]المابدة: من اآلٌة كما لال: }إِنههُ َمْن ٌُْشِرْن ِباَّلله

وفً الحدٌث عن أنس عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال: لال هللا تعالى: "أنا أهل أن أتمى فمن اتمانً فلم 
 .(ٖ)ٌجعل معً إلها آخر فؤنا أهل أن أؼفر له"

دخل وفً صحٌح مسلم عن جابر أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال: "من لمً هللا ال ٌشرن به شٌبا 
 .(ٗ)الجنة، ومن لمٌه ٌشرن به شٌبا دخل النار"

 .(٘)فً البخاري عن ابن مسعود عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص: "من مات وهو ٌدعوا هلل ندا دخل النار"

لال: "ٌحبس الناس ٌوم المٌامة بمٌع واحد فٌنادي  معاذ بن جبل عن ابن أبً حاتم أخرج
مناد: أٌن المتمون فٌمومون فً كنؾ من الرحمن ال ٌحتجب هللا منهم وال ٌستتر، لٌل: من 

 . (ٙ)ن وأخلصوا هلل العبادة فٌمرون إلى الجنة "المتمون؟ لال: لوم اتموا الشرن وعبادة األوثا
أن الجنة محرمة على الكفار، لموله تعالى: }إنه من ٌشرن باهلل فمد حرم هللا علٌه الجنة ومؤواه -٘

 النار{.
ولوله: }إن الذٌن كذبوا بآٌاتنا واستكبروا عنها ال تفتح لهم أبواب السماء وال ٌدخلون 

ٌِْه َوَسلهمَ  الذي أمر ٓٗخٌاط{ ]األعراؾ: الجنة حتى ٌلج الجمل فً سم ال ُ َعلَ [، وكموله َصلهى َّللاه
 .(2)الذي أمر بالمناداة به ٌوم حنٌن: "إنه ال ٌدخل الجنة إال نفس مسلمة"

وٌكفً فً ذلن لوله تعالى: }إن هللا ال ٌؽفر أن ٌشرن به وٌؽفر ما دون ذلن لمن ٌشاء{ 
أن من دخل الجنة فمد ؼفر هللا له وعلى العكس، ولذلن لال [، فإننا نعلم بالضرورة 1ٗ]النساء: 

ثم لال: « " . ال إله إال هللا»شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة:"وال ٌدخل الجنة إال أهل التوحٌد وهم أهل 
"ولكن ال ٌعذب هللا أحدا حتى ٌبعث إلٌه رسوال وكما أنه ال ٌعذبه فبل ٌدخل الجنة إال نفس مسلمة 

 .(1)رن وال مستكبر عن عبادة ربهمإمنة وال ٌدخلها مش

                                                             
 .ٖٙٙ/ٔالكشاؾ: (ٔ)
 .5ٕٖ/ٗالبحر المحٌط: (ٕ)
( ولال: هذا حدٌث حسن ؼرٌب، وسهٌل لٌس بالموي فً الحدٌث لد تفرد بهذا الحدٌث 1ٕٖٖرواه الترمذي )(ٖ)

 .عن ثابت
 .(5ٖبرلم )(ٗ)
 .(52ٗٗبرلم )(٘)
 .ٖٔٔ-ٖٓٔ/ٔالدر المنثور: (ٙ)
أبً هرٌرة وله مثله عن عمر بلفظ: " ... إال المإمنون"، وله شواهد ( عن 2ٗ/  ٔٓأخرجه البخاري ومسلم )(2)

 .5ٖٙفانظر :إرواء الؽلٌل: 
 .22ٗ – 2ٙٗ/  ٗٔالمجموع:  (1)

https://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11970
https://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11970
https://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=32
https://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=32
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 المرآن

َ ثَاِلُث ثاََلثٍَة َوَما ِمْن إِلٍَه إاِل  إِلَهٌ َواِحٌد َوإِْن لَْم ٌَْنتَهُ  ا ٌَمُولُوَن }لَمَْد َكفََر ال ِذٌَن لَالُوا إِن  ّللا  وا َعم 
 [4ٖ]المائدة: ({ 4ٖلٌَََمس ن  ال ِذٌَن َكفَُروا ِمْنُهْم َعذَاٌب أَِلٌٌم )

 التفسٌر:
لمد كفر من النصارى من لال: إنه هللا مجموع ثبلثة أشٌاء: هً األب، واالبن، وروح المدس. أما 
َعِلَم هإالء النصارى أنه لٌس للناس سوى معبود واحد، لم ٌلد ولم ٌولد، وإن لم ٌنته أصحاب 

 ع بسبب كفرهم باهلل.هذه الممالة عن افترابهم وكذبهم لٌُِصٌبَنههم عذاب مإلم موج
َ ثَاِلُث ثبََلثٍَة{ ]المابدة: لوله تعالى:  لمد كفر من  [، أي:"2ٖ}لَمَْد َكَفَر الهِذٌَن لَالُوا إِنه َّللاه

 .(ٔ)النصارى من لال: إنه هللا مجموع ثبلثة أشٌاء: هً األب، واالبن، وروح المدس"
 .(ٕ)وكذبوا" النصارى، ٌمولون: إن هللا ثالث ثبلثة، لال مجاهد:" 
تفرلت بنوا إسرابٌل ثبلث فرق فً عٌسى فمالت فرلة: هو هللا،  وعن مجاهد أٌضا:" 

ولالت فرلة هو ابن هللا ولالت فرلة: هو عبد هللا، ورسوله وروحه، وهً الممتصدة، ومن مسلمة 
 .(ٖ)أهل الكتاب"

لالت النصارى: هو والمسٌح وأمه، فذلن لول هللا تعالى: }أَأَْنَت لُْلَت ِللنهاِس  لال السدي:" 
ِ{ ]سورة المابدة:  ٌِْن ِمْن ُدوِن َّللاه ًَ إِلََه  .(ٗ)[ "ٙٔٔاتهِخذُونًِ َوأُّمِ

هو لول الٌهود: عزٌر ابن هللا، ولول النصارى: المسٌح ابن هللا،  ولال أبو الصخر:" 
 .(٘)وتعالى ثالث ثبلثة"فجعلوا هلل تبارن 

 .(2)والمسٌح ومرٌم" ، لالوا: هللا(ٙ)ٌعنى: الملكانٌٌن لال مماتل:" 
 .(1)وذلن انهم جعلوا معه: عٌسى ومرٌم" لال األخفش:" 

ُ واحُد ثبلثِة آلهة: هو  لال الواحدي:"  أَْي: ثالث ثبلثٍة من اآللهة والمعنى: أنههم لالوا: َّللاه
 .(5)أنه اإِللهٌهة مشتركة بٌن هإالء الثبلثة فكفروا بذلن"والمسٌح ومرٌم فزعموا 

وهذا أًٌضا خبر من هللا تعالى ذكره عن فرٌك آخر من اإلسرابٌلٌٌن الذٌن  لال الطبري:" 
وصؾ صفتهم فً اآلٌات لبل: أنه لما ابتبلهم بعد ِحْسبَانهم أنهم ال ٌُتبلون وال ٌفتنون، لالوا كفًرا 
بربهم وشرًكا: }هللا ثالث ثبلثة{، وهذا لوٌل كان علٌه جماهٌر النصارى لبل افتراق الٌعموبٌة 

ملكٌة والنهسطورٌة، كانوا فٌما بلؽنا ٌمولون: اإلله المدٌم جوهر واحد ٌعم ثبلثة ألانٌم: أبًا والًدا وال
 .(ٓٔ)ؼٌر مولود، وابًنا مولوًدا ؼٌر والد، وزوًجا متتبهعة بٌنهما"

                                                             
 .ٕٓٔالتفسٌر المٌسر:(ٔ)
 .21ٔٔ/ٗ(:صٗٗٙٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .25ٔٔ/ٗ(:ص٘ٗٙٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .1ٖٗ/ٓٔ(:ص5ٕٕٗٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .25ٔٔ/ٗ(:ص2ٗٙٙأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
الملكانٌة:: أصحاب ملكا الذي ظهر بؤرض الروم واستولى علٌها. ومعظم الروم ملكانٌة. لالوا: إن الكلمة (ٙ)

اتحدت بجسد المسٌح، وتدرعت بناسوته. وٌعنون بالكلمة: ألنوم العلم، وٌعنون بروح المدس ألنوم الحٌاة، وال 
ابنا، بل المسٌح مع ما تدرع به ابن، فمال بعضهم إن الكلمة مازجت جسد المسٌح، كما ٌسمون العلم لبل تدرعه 

 ٌمازج الخمر أو الماء اللبن.
وصرحت الملكانٌة بؤن الجوهر ؼٌر األلانٌم، وذلن كالموصوؾ والصفة وعن هذا صرحوا بإثبات التثلٌث 

 َ [، ولالت الملكانٌة: إن المسٌح ناسوت 2ٖ ثَاِلُث ثبَلثٍَة{]المابدة:وأخبر عنهم المرآن }َلمَْد َكفََر الهِذٌَن لَالُوا إِنه َّللاه
كلً، ال جزبً، وهو لدٌم أزلً، من لدٌم أزلً، ولد ولدت مرٌم علٌها السبلم إلها أزلٌا، والمتل والصلب ولع 

]انظر: الملل على الناسوت والبلهوت معا. وأطلموا لفظ األبوة والبنوة على هللا عز وجل وعلى المسٌح ...".
 [.2ٕ/ٕوالنحل:

 .5٘ٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (2)
 .1ٕٙ/ٔمعانً المرآن: (1)
 .ٖٖٓالوجٌز: (5)
 .1ٕٗ-1ٔٗ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
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والملكٌة، فهم الذٌن ٌمولون أب وابن وروح  (ٔ)أخبر عن النسطورٌة لال الراؼب:" 
 .(ٕ)المدس فٌجعلون هللا أحد األلانٌم الثبلثة، ومن أن هللا هو واحد وهو سبب الموجودات"

، وفٌه إضمار معناه: ثالث ثبلثة آلهة، ألنهم ٌمولون: (ٖ)ٌعنً: المرلوسٌة لال البؽوي:" 
احد من هإالء إله فهم ثبلثة آلهة، ٌبٌن هذا اإللهٌة مشتركة بٌن هللا تعالى ومرٌم وعٌسى، وكل و

[، ٙٔٔلوله عز وجل للمسٌح: }أأنت للت للناس اتخذونً وأمً إلهٌن من دون هللا{ ]المابدة: 
ومن لال: إن هللا ثالث ثبلثة ولم ٌرد به اإللهٌة ال ٌكفر، فإن هللا ٌمول:}ما ٌكون من نجوى ثبلثة 

بً ملسو هيلع هللا ىلص ألبً بكر رضً هللا عنه: "ما ظنن باثنٌن هللا [، ولال الن2إال هو رابعهم{]المجادلة: 
 .(٘)"(ٗ)«ثالثهما

لال أبن عطٌة:" هذه اآلٌة إخبار مإكد كالذي لبله، وهو عن هذه الفرلة الناطمة بالتثلٌث  
وهً فٌما ٌمال الملكٌة وهم فرق منهم النسطورٌة وؼٌرهم، وال معنى لذكر ألوالهم فً كتاب 

إنما الحك أنهم على اختبلؾ أحوالهم كفار من حٌث جعلوا فً األلوهٌة عددا ومن حٌث تفسٌر، 
 .(ٙ)جعلوا لعٌسى علٌه السبلم حكما إلهٌا"

وهذا من ألوال النصارى المنصورة عندهم، زعموا أن هللا ثالث ثبلثة:  لال السعدي:" 
 هللا، وعٌسى، ومرٌم، تعالى هللا عن لولهم علوا كبٌرا.

دلٌل على للة عمول النصارى، كٌؾ لبلوا هذه الممالة الشنعاء، والعمٌدة المبٌحة؟!  وهذا أكبر
 .(2)كٌؾ اشتبه علٌهم الخالك بالمخلولٌن ؟! كٌؾ خفً علٌهم رب العالمٌن؟!"

أحمد بن أبً الحواري، لال أبو سلٌمان الدارانً: "ٌا أحمد وهللا ما حرن ألسنتهم عن 
 .(1)شاء ألخذ من ألسنتهم"بمولهم ثالث ثبلثة إال هو ولو 

 فً تفسٌر لول النصارى ثالث ثبلثة طرٌمان:  لال الرازي:"
األول: لول بعض المفسرٌن، وهو أنهم أرادوا بذلن أن هللا ومرٌم وعٌسى آلهة ثبلثة، والذي 

[ ٌٙٔٔإكد ذلن لوله تعالى للمسٌح أأنت للت للناس اتخذونً وأمً إلهٌن من دون هللا ]المابدة: 
ثالث ثبلثة أي أحد ثبلثة آلهة، أو واحد من ثبلثة آلهة، والدلٌل على أن المراد ذلن لوله  فموله

                                                             
النسطورٌة: أصحاب نسطور الحكٌم الذي ظهر فً زمان المؤمون، وتصرؾ فً األناجٌل بحكم رأٌه.  (ٔ)

لشرٌعة. لال: إن هللا تعالى واحد، ذو ألانٌم ثبلثة: الوجود، والعلم، وإضافته إلٌهم إضافة المعتزلة إلى هذه ا
والحٌاة. وهذه األلانٌم لٌست زابدة على الذات، وال هً هو. واتحدت الكلمة بجسد عٌسى علٌه السبلم، ال على 

لشمس فً طرٌك االمتزاج كما لالت الملكانٌة، وال على طرٌك الظهور به كما لالت الٌعموبٌة، ولكن كإشراق ا
 كوة على بلورة. وكظهور النمش فً الشمع إذا طبع بالخاتم.

وأشبه المذاهب بمذهب نسطور فً األلانٌم: أحوال أبً هاشم من المعتزلة، فإنه ٌثبت خواص مختلفة لشًء 
واحد، وٌعنً بموله: واحد، ٌعنً اإلله. لال هو واحد بالجوهر، أي لٌس هو مركبا من جنسٌن بل هو بسٌط 

وٌعنى بالحٌاة والعلم ألنومٌن جوهرٌن، أي أصلٌن مبدأٌن للعالم. ثم فسر العلم بالنطك، والكلمة. وٌرجع  وواحد.
منتهى كبلمه إلى إثبات كونه تعالى موجودا، حٌا، ناطما كما تمول الفبلسفة فً حد اإلنسان، إال أن هذه المعانً 

 مركب. تتؽاٌر فً اإلنسان لكونه جوهرا مركبا، وهو جوهر بسٌط ؼٌر
وبعضهم ٌثبت هلل تعالى صفات أخر بمنزلة المدرة واإلرادة ونحوهما. ولم ٌجعلوها ألانٌم كما جعلوا الحٌاة والعلم 

 ألنومٌن.
ومنهم من أطلك المول بؤن كل واحد من األلانٌم الثبلثة: حً، ناطك، إله. وزعم البالون أن اسم اإلله ال ٌطلك 

 على كل واحد من األلانٌم.
أن االبن لم ٌزل متولدا من اآلب، وإنما تجسد واتحد بجسد المسٌح حٌن ولد.]انظر: الملل وزعموا 

 [.5ٕ/ٕوالنحل:
 .5ٓٗ/٘تفسٌر الراؼب األصفهانً: (ٕ)
 .ٖٓٙ/ٔوٌمال لهم الملكانٌة. انظر: بحر العلوم:(ٖ)
 .ٕٖ٘/  1" أخرجه البخاري فً التفسٌر، سورة التوبة، باب "ثانً اثنٌن إذ هما فً الؽار ... (ٗ)
 .1ٕ/ٖتفسٌر البؽوي: (٘)
 .ٕٕٕ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٙ)
 .5ٖٕتفسٌر السعدي: (2)
 .25ٔٔ/ٗ(:ص1ٗٙٙأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
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تعالى فً الرد علٌهم وما من إله إال إله واحد وعلى هذا التمدٌر ففً اآلٌة إضمار، إال أنه حذؾ 
بلثة إذا ذكر اآللهة ألن ذلن معلوم من مذاهبهم، لال الواحدي وال ٌكفر من ٌمول: إن هللا ثالث ث

لم ٌرد به ثالث ثبلثة آلهة، فإنه ما من شٌبٌن إال وهللا ثالثهما بالعلم، لموله تعالى: ما ٌكون من 
 [ .2نجوى ثبلثة إال هو رابعهم وال خمسة إال هو سادسهم ]المجادلة: 

والطرٌك الثانً: أن المتكلمٌن حكوا عن النصارى أنهم ٌمولون: جوهر واحد، ثبلثة ألانٌم أب، 
ن، وروح المدس، وهذه الثبلثة إله واحد، كما أن الشمس اسم ٌتناول المرص والشعاع واب

والحرارة، وعنوا باألب الذات، وباالبن الكلمة، وبالروح الحٌاة، وأثبتوا الذات والكلمة والحٌاة، 
ولالوا: إن الكلمة التً هً كبلم هللا اختلطت بجسد عٌسى اختبلط الماء بالخمر، واختبلط الماء 

 باللبن، وزعموا أن األب إله، واالبن إله، والروح إله، والكل إله واحد.
واعلم أن هذا معلوم البطبلن ببدٌهة العمل، فإن الثبلثة ال تكون واحدا، والواحد، ال ٌكون 

 .(ٔ)ثبلثة، وال ٌرى فً الدنٌا ممالة أشد فسادا وأظهر بطبلنا من ممالة النصارى"
أما َعِلَم هإالء النصارى أنه  [، أي:"2ٍٖه إِاله إِلَهٌ َواِحٌد{ ]المابدة: }َوَما ِمْن إِلَ لوله تعالى: 

 .(ٕ)لٌس للناس سوى معبود واحد، لم ٌلد ولم ٌولد"
 .(ٖ)تكذٌبا لمولهم }وما من إله إال إله واحد{" -عز وجل -ٌمول هللا لال مماتل:" 
واحد، وهو الذي لٌس بوالد ٌمول: ما لكم معبود، أٌها الناس، إال معبود  لال الطبري:" 

 .(ٗ)لشًء وال مولود، بل هو خالك كل والد ومولو"
وما إله لط فً الوجود إال إله موصوؾ بالوحدانٌة ال ثانى  لال الزمخشري:المعنى: " 

 .(٘)له، وهو هللا وحده ال شرٌن له"
أي: والحال أنه لٌس فً الوجود ذات واجب مستحك للعبادة من حٌث  لال ابو السعود:" 

 .(ٙ)إنه مبدأ جمٌع الموجودات إال إله موصوؾ بالوحدانٌة متعال عن لبول الشركة"

أي: لٌس فً الوجود إال هللا سبحانه، وهذه الجملة حالٌة، والمعنى: لالوا  لال الشوكانً:" 
هللا، ومن فً لوله: من إله لتؤكٌد االستؽراق المستفاد من  تلن الممالة، والحال أنه ال موجود إال

 .(2)النفً"
: }وما من إله إال إله واحد{ -رادا علٌهم وعلى أشباههم -لال السعدي:" لال تعالى 

متصؾ بكل صفة كمال، منزه عن كل نمص، منفرد بالخلك والتدبٌر، ما بالخلك من نعمة إال 
 .(1)عالى هللا عما ٌمول الظالمون علوا كبٌرا"منه. فكٌؾ ٌجعل معه إله ؼٌره؟ " ت

ٌَمُولُوَن{ ]المابدة: لوله تعالى:  ا  وإن لم ٌنته أصحاب هذه  [، أي:"2ٖ}َوإِْن لَْم ٌَْنتَُهوا َعمه
 .(5)الممالة عن افترابهم وكذبهم"

 .(ٓٔ)من الشرن"لال مماتل:" 
 .(ٔٔ)أي ٌكفوا عن المول بالتثلٌث" لال المرطبً:" 
ٌمول: إن لم ٌنتهوا لابلو هذه الممالة عما ٌمولون من لولهم: هللا ثالث  الطبري:"لال  

 .(ٕٔ)ثبلثة"

                                                             
 .5ٓٗ-1ٓٗ/ٕٔمفاتٌح الؽٌب: (ٔ)
 .ٕٓٔالتفسٌر المٌسر:(ٕ)
 .5٘ٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖ)
 .1ٕٗ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٗٙٙ/ٔالكشاؾ: (٘)
 .ٙٙ/ٖتفسٌر أبً السعود: (ٙ)
 .2ٖ/ٕفتح المدٌر: (2)
 .5ٖٕتفسٌر السعدي: (1)
 .ٕٓٔالتفسٌر المٌسر:(5)
 .5٘ٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٓٔ)
 .ٕٓ٘/ٙتفسٌر المرطبً: (ٔٔ)
 .1ٕٗ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٕٔ)
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لٌُِصٌبَنههم عذاب  [، أي:"2ٖ}َلٌََمسهنه الهِذٌَن َكفَُروا ِمْنُهْم َعذَاٌب أَِلٌٌم{ ]المابدة: لوله تعالى: 
 .(ٔ)مإلم موجع بسبب كفرهم باهلل"

 .(ٕ)لٌم{: موجع"}عذاب أ لال أبو العالٌة:" 
 .(ٖ)ٌعنً: وجٌع، والمتل بالسٌؾ والجزٌة على من بمً منهم عموبة" لال مماتل:" 
 .(ٗ)لٌمسنهم عذاب ألٌم فً الدنٌا واآلخرة" لال المرطبً:" 
 .(٘)هددهم إن لم ٌنتهوا ٌعذبون" لال الراؼب:" 
 .(ٙ)معنى }الذٌن كفروا منهم{:الذٌن ألاموا على هذا الدٌن وهذا المول" لال الزجاج:" 
ٌمول: لٌمسن الذٌن ٌمولون هذه الممالة، والذٌن ٌمولون الممالة  لال الطبري:" 

األخرى:"هو المسٌح ابن مرٌم"، ألن الفرٌمٌن كبلهما كفرة مشركون، فلذلن رجع فً الوعٌد 
سنههم عذاٌب ألٌم، ألن ذلن لو لٌل كذلن، صار الوعٌد من هللا بالعذاب إلى العموم،  ولم ٌمل:لٌم

ا لمابل المول الثانً، وهم المابلون:}هللا ثالث ثبلثة{، ولم ٌدخل فٌهم المابلون:  تعالى ذكره خاصا
المسٌح هو هللا، فعّم بالوعٌد تعالى ذكره كله كافر، لٌعلم المخاطبون بهذه اآلٌات أّن وعٌد هللا لد 

 .(2)الفرٌمٌن من بنً إسرابٌل، ومن كان من الكفار على مثل الذي هم علٌه" شمل كبل
المعنى: لٌمسن الذٌن كفروا من النصارى خاصة عذاب ألٌم أى نوع  لال الزمخشري:" 

شدٌد األلم من العذاب كما تمول: أعطنى عشرٌن من الثٌاب، ترٌد من الثٌاب خاصة ال من 
تناولها عشرون. وٌجوز أن تكون للتبعٌض، على معنى: ؼٌرها من األجناس التً ٌجوز أن ٌ

 .(1)لٌمسن الذٌن بموا على الكفر منهم، ألن كثٌرا منهم تابوا من النصرانٌة"
أي: لٌمسن الذٌن بموا منهم على الكفر، أو لٌمسن الذٌن كفروا من  لال البٌضاوي:" 

على أن العذاب على من  النصارى، وضعه موضع لٌمسنهم تكرٌرا للشهادة على كفرهم وتنبٌها
 .(5)دام على الكفر ولم ٌنملع عنه"

أي: وباهلل إن لم ٌنتهوا لمٌسنهم وإنما وضع موضع ضمٌرهم  لال أبو السعود:" 
الموصول لتكرٌر الشهادة علٌهم بالكفر فمن فً لوله تعالى }منهم{ بٌانٌة أو لٌمسن الذٌن بموا 

ٌة وإنما جًء بالفعل المنبىء عن الحدوث تنبٌها منهم على ما كانوا علٌه من الكفر فمن تبعٌض
على أن االستمرار علٌه بعد ورود ما ٌنحى علٌه بالملع من نص عٌسى علٌه السبلم وؼٌره 
وكفر جدٌد وؼلو زابد على ما كانوا علٌه من أصل الكفر، }عذاب ألٌم{ أي: نوع شدٌد األلم من 

 .(ٓٔ)العذاب "
عالى هإالء المابلٌن هذه العظٌمة بمس العذاب، وذلن ثم توعد تبارن وت لال ابن عطٌة:" 

 .(ٔٔ)وعٌد بعذاب الدنٌا من المتل والسبً وبعذاب اآلخرة بعد ال ٌفلت منه أحد منهم"
 الفوابد:

 إبطال التثلٌث فً عمٌدة النصارى وتمرٌر التوحٌد. -ٔ
 إبراء عٌسى ووالدته علٌهما السبلم من دعوى األلوهٌة للناس. -ٕ
عٌسى علٌه السبلم لٌس بابن هللا وال هو هللا، وال ثالث ثبلثة، بل هو عبد هللا ورسوله بٌان أن -ٖ

 أمه مرٌم، وجدته حنة، وجده عمران، من بٌت شرؾ وصبلح فً بنً إسرابٌل.
                                                             

 .ٕٓٔالتفسٌر المٌسر:(ٔ)
 .25ٔٔ/ٗ(:ص5ٗٙٙأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .5٘ٗ/ٔمان:تفسٌر مماتل بن سلٌ (ٖ)
 .ٕٓ٘/ٙتفسٌر المرطبً: (ٗ)
 .5ٓٗ/٘تفسٌر الراؼب األصفهانً: (٘)
 .5ٙٔ/ٕمعانً المرآن: (ٙ)
 .1ٕٗ/ٓٔتفسٌر الطبري: (2)
 .ٗٙٙ/ٔالكشاؾ: (1)
 .1ٖٔ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (5)
 .2ٙ/ٖتفسٌر أبً السعود: (ٓٔ)
 .ٕٕٕ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٔٔ)
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التحذٌر من الؽلو، وهو تجاوز الحد وإعطاء الشًء أكثر من حمه أو الزٌادة فً ذمه، وحكمه -ٗ
الشرن وإلى حد البدعة وإلى حد الكفر لال هللا ـ تعالى ـ: }ٌَا أَْهَل ال ٌجوز ولد ٌصل إلى حد 

ِ إِاله اْلَحكه إِنهَما اْلَمِسٌُح ِعٌَسى اْبُن َمْرٌَمَ  ِ  اْلِكتَاِب اَل تَْؽلُوا فًِ ِدٌنِكُْم َواَل تَمُولُوا َعلَى َّللاه َرسُوُل َّللاه
ٌَا أَْهَل اْلِكتَاِب اَل تَْؽلُوا ِفً 2ٔٔ]النساء:  َوَكِلَمتُهُ أَْلَماَها إِلَى َمْرٌََم َوُروٌح{ [، ولال ـ تعالى ـ: }لُْل 

هبِعُوا أَْهَواَء لَْوٍم لَْد َضلُّوا ِمْن لَْبُل َوأََضلُّوا َكثًٌِرا َوَضلُّوا َعْن َسوَ  ٌَْر اْلَحّكِ َواَل تَت اِء السهبٌِِل{ ِدٌنِكُْم َؼ
الٌهود والنصارى فالٌهود ؼلوا وزادوا فً ذم عٌسى  [، وأهل الكتاب المراد بهم22]المابدة: 

ً فؤوصلوه إلى منزلة  حتى وصل بهم األمر أن جعلوه ولد بؽً، والنصارى ؼلوا فٌه مدحا
األلوهٌة وجعلوه معبوداً لهم هو وأمه وجعلوا هللا ثالث ثبلثة تعالى هللا وتمدس عما ٌمول 

َ ثَاِلُث ثبََلثٍَة َوَما ِمْن إِلٍَه إِاله إِلَهٌ  الظالمون علواً كبٌراً. لال ـ تعالى ـ: }َلمَدْ  َكفََر الهِذٌَن لَالُوا إِنه َّللاه
 [. 2َٖواِحٌد{]المابدة:

ولد أدى الؽلو فً الصالحٌن ومجاوزة الحد بهم درجتهم إلى أن عبدوا من دون هللا 
ً آدم كما حصل وصار ذلن سبباً لهبلن العابدٌن والؽالٌن، والؽلو سبب أول شرن حصل فً بن

من لوم نوح فهم أول من أحدث الشرن ونوح علٌه السبلم أول رسول أرسل بالدعوة إلى توحٌد 
 هللا واإلنذار والتحذٌر عن الشرن.

ٌَؤْتٌَُِهْم َعذَاٌب أَِلٌمٌ  لَاَل ٌَا  (ٔ)لال ـ تعالى ـ: }إِنها أَْرَسْلَنا نُوًحا إَِلى لَْوِمِه أَْن أَْنِذْر لَْوَمَن ِمْن لَْبِل أَْن 
َ َواتهمُوهُ َوأَِطٌعُوِن{ ]نوح:ٕ)لَْوِم إِنًِّ لَكُْم نَِذٌٌر ُمبٌٌِن  [، فاستمر لومه فً ٖ -ٔ(أَِن اْعبُُدوا َّللاه

}َولَالُوا  كفرهم وعنادهم وتمسكهم بعباداتهم الشركٌة وتواصوا فٌما بٌنهم بالبماء على معبوداتهم:
 [.ُٖٕرنه َوداا َواَل سَُواًعا َواَل ٌَؽُوَث َوٌَعُوَق َونَْسًرا{ ]نوح: اَل تَذَُرنه آِلَهتَكُْم َواَل تَذَ 

لال ابن عباس: أسماء رجال صالحٌن من لوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشٌطان إلى 
لومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التً كانوا ٌجلسون أنصاباً وسموها بؤسمابهم ففعلوا، فلم تعبد، 

 .(ٔ)سخ العلم عبدت "حتى إذا هلن أولبن وتن
 

 المرآن
ُ َؼفُوٌر َرِحٌٌم ) ِ َوٌَْستَْؽِفُرونَهُ َوّللا   [4ٗ({ ]المائدة: 4ٗ}أَفاََل ٌَتُوبُوَن إِلَى ّللا 

 التفسٌر:
ا لالوا، وٌسؤلون هللا تعالى المؽفرة؟ وهللا  أفبل ٌرجع هإالء النصارى إلى هللا تعالى، وٌتوبون عمه

 التاببٌن، رحٌٌم بهم.تعالى متجاوز عن ذنوب 
ِ َوٌَْستَْؽِفُرونَهُ{ ]المابدة: لوله تعالى:  أفبل ٌرجع هإالء  [، أي:"2ٗ}أَفَبَل ٌَتُوبُوَن إِلَى َّللاه

ا لالوا، وٌسؤلون هللا تعالى المؽفرة؟"  .(ٕ)النصارى إلى هللا تعالى، وٌتوبون عمه
 .(ٖ)لال مكً:" المعنى: أفبل ٌرجعون عن لولهم وٌستؽفرون منه" 
 .(ٗ)لال الماترٌدي:أي:" عن ممالتهم الشرن" 
لال الطبري:" أفبل ٌرجع هذان الفرٌمان الكافران، المابل أحدهما: إن هللا هو المسٌح ابن  

مرٌم، واآلخر المابل: إن هللا ثالث ثبلثة،عما لاال من ذلن، وٌتوبان مما لاال ونطما به من 
 .(٘)لاال"ربهما المؽفرة مما  كفرهما،  وٌسؤالن

أال ٌتوبون بعد هذه الشهادة المكررة علٌهم بالكفر. وهذا الوعٌد  لال الزمخشري:أي:" 
 .(ٙ)الشدٌد مما هم علٌه. وفٌه تعجب من إصرارهم"

                                                             
 (.5ٕٓٗرواه البخاري) (ٔ)
 .ٕٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .1ٔٗٔ/ٖالهداٌة إى بلوغ النهاٌة: (ٖ)
 .ٙٙ٘/ٖتفسٌر الماترٌدي: (ٗ)
 .1ٗٗ-1ٖٗ/ٓٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .ٗٙٙ/ٔالكشاؾ: (ٙ)
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أي: أفبل ٌتوبون باالنتهاء عن تلن العمابد واأللوال الزابؽة وٌستؽفرونه  لال البٌضاوي:" 
 .(ٔ)ل بعد هذا التمرٌر والتهدٌد"بالتوحٌد والتنزٌه عن االتحاد والحلو

وهذا من كرمه تعالى وجوده ولطفه ورحمته بخلمه، مع هذا الذنب  لال ابن كثٌر:" 
العظٌم وهذا االفتراء والكذب واإلفن، ٌدعوهم إلى التوبة والمؽفرة، فكل من تاب إلٌه تاب 

 .(ٕ)علٌه"
تر ذنوبهم، والمراد الكفرة تمرٌر وتوبٌخ، أي فلٌتوبوا إلٌه ولٌسؤلوه س لال المرطبً:" 

 .(ٖ)منهم"
لفظه لفظ االستفهام والمراد به األمر فكؤنه لال: توبوا إلى هللا، وكذلن  لال السمرلندي:" 

 .(ٗ)[، ٌعنً: اصبروا"ٕٓكل ما ٌشبه هذا فً المرآن، مثل لوله: }أَتَْصِبُروَن { ]الفرلان: 
 .(٘)أرشدهم إلى التوبة واإلسبلم" لال السمعانً:" 
ُ َؼفُوٌر َرِحٌٌم{ ]المابدة: لوله تعالى:  وهللا تعالى متجاوز عن ذنوب  [، أي:"2ٗ}َوَّللاه

 .(ٙ)التاببٌن، رحٌٌم بهم"
لال الطبري:أي:"}وهللا ؼفور{، لذنوب التاببٌن من خلمه، المنٌبٌن إلى طاعته بعد  

ه، فٌصفح بذلن من معصٌتهم، }رحٌم{ بهم، فً لبوله توبتَهم ومراجعتهم إلى ما ٌحّب مما ٌكر
 .(2)فعلهم عما سلَؾ من أجرامهم لبل ذلن"

}إِْن ٌَْنتَُهوا ٌُْؽَفْر  :-تعالى  -لال الماترٌدي:أي:" فإن فعلوا فإن هللا ؼفور رحٌم; كموله  
 .(1)[ "1ٖلَُهْم َما لَْد َسلََؾ{ ]األنفال: 

 .(5)ٌؽفر لهإالء إن تابوا ولؽٌرهم" لال الزمخشري:أي:" 
 .(ٓٔ)ٌؽفر لهم وٌمنحهم من فضله إن تابوا" اوي:"لال البٌض 
وصؾ نفسه بالؽفران والرحمة استجبلبا للتاببٌن وتؤنٌسا لهم لٌكونوا  لال ابن عطٌة:" 

 .(ٔٔ)على ثمة من االنتفاع بتوبتهم"
 الفوابد:

 فتح باب التوبة فً وجه النصارى لو أنهم ٌتوبون.-ٔ
التوبة من عباده وٌؽفر لهم ما فرط من الزالت إذا أن هللا واسع الرحمة عظٌم المؽفرة ٌمبل  -ٕ

 هم آمنوا وأحسنوا واتموا وعملوا الصالحات.
أن الرجوع إلى الحك شرؾ وفضٌلة، بل واجب وفرٌضة، أما التمادي فً الباطل فهو ذل  -ٖ

ٌتوب على التاببٌن، وٌؽفر  -سبحانه-وهوان واستكبار عن الحك وسٌر فً ركاب الشٌطان، وهللا 
المذنبٌن، إذا صدلوا فً التوبة إلٌه، كما لال هللا سبحانه: }لُْل ِللهِذٌَن َكَفُروا إِْن ٌَْنتَُهوا ٌُْؽفَْر  زالت

ُ َؼفُوٌر  ِ َوٌَْستَْؽِفُرونَهُ َوَّللاه لَُهْم َما لَْد َسلَؾ{ اآلٌة.. ولال فً حك النصارى: }أَفَبل ٌَتُوبُوَن إَِلى َّللاه
 .(ٕٔ)فٌما صح عنه: "اإلسبلم ٌهدم ما كان لبله" - ملسو هيلع هللا ىلص -َرِحٌٌم{، ولال النبً 

                                                             
 .1ٖٔ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (ٔ)
 .1٘ٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .ٕٓ٘/ٙتفسٌر المرطبً: (ٖ)
 .5ٓٗ/ٔبحر العلوم: (ٗ)
 .٘٘/ٕتفسٌر السمعانً: (٘)
 .ٕٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .1ٗٗ/ٓٔتفسٌر الطبري: (2)
 .ٙٙ٘/ٖتفسٌر الماترٌدي: (1)
 .ٗٙٙ/ٔالكشاؾ: (5)
 .1ٖٔ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (ٓٔ)
 .ٕٕٕ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٔٔ)
(، باب كون اإِلسبلم ٌهدم ما لبله ٔ، كتاب اإلٌمان )ٕٔٔ/ ٔمن حدٌث مطول أخرجه مسلم فً الصحٌح (ٕٔ)

 .(ٕٔٔ/ 5ٕٔ(، الحدٌث )ٗ٘وكذا الهجرة والحج )
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; وما تضمناه من صفة، «الرحٌم»، و«الؽفور»ومنها: إثبات هذٌن االسمٌن الكرٌمٌن:  -ٗ
 وفعل.
 .(ٔ)هو الذي تكثر منه المؽفرة. وبناء فعول: بناء المبالؽة فً الكثرة«: الؽفور»فـ 
، معناه: الستار لذنوب عباده (ٕ)«الؽفار"»أن «: الؽفور»، و«الؽفار»والفرق بٌن صٌؽتً: 

منصرفا إلى مؽفرة الذنوب «: الؽفور»فً الدنٌا بؤن ال ٌهتكهم وال ٌشٌدهما علٌهم، وٌكون معنى 
 .(ٖ)فً اآلخرة، والتجاوز عن العموبة فٌها"

 .(ٗ) أي: ذو الرحمة الواسعة التً وسعت كل شًء «:الرحٌم»و 
، وهو (٘)أي الموصل للرحمة من ٌشاء من عباده"«: الرحٌم» عثٌمٌن:"لال الشٌخ ابن  

صٌؽة مبالؽة، أو صفة مشبهة من الرحمة; والرحمة صفة من صفات هللا سبحانه وتعالى "
الذاتٌة الفعلٌة; فهً باعتبار أصل ثبوتها هلل صفة ذاتٌة; وباعتبار تجدد من ٌرحمه هللا صفة 

وتعالى بالمشٌبة فً لوله تعالى: }ٌعذب من ٌشاء وٌرحم من  فعلٌة; ولهذا علمها هللا سبحانه
واألصح أن نسمٌهم -وأهل التؤوٌل ، [، فهً صفة حمٌمٌة ثابتة هلل عز وجلٌٕٔشاء{ ]العنكبوت: 

ٌمولون: إن الرحمة ؼٌر حمٌمٌة; وأن المراد برحمة هللا إحسانه; أو إرادة  -أهل التحرٌؾ
وإما بالفعل; وهذا ال شن أنه خطؤ; وحجتهم: أنهم ٌمولون: إن اإلحسان; فٌفسرونها إما باإلرادة; 

الرحمة رلة، ولٌن; والرلة، واللٌن ال تناسبان عظمة الخالك سبحانه وتعالى; فنمول لهم: إن هذه 
الرحمة رحمة المخلوق; أما رحمة الخالك فإنها تلٌك به سبحانه وتعالى; وال تتضمن نمصاً; فهو 

 .(ٙ)ام; فبل ٌرد بؤسه عن الموم المجرمٌن"ذو رحمة بالؽة، وسلطان ت
 

 المرآن
ٌمَةٌ َكانَا ٌَؤْكاَُلِن الط   هُ ِصّدِ ُسُل َوأُمُّ عَاَم اْنظُْر }َما اْلَمِسٌُح اْبُن َمْرٌََم إاِل  َرُسوٌل لَْد َخلَْت ِمْن لَْبِلِه الرُّ

ٌَْؾ نُبٌَُِّن لَُهُم اآْلٌَاِت ثُم  اْنظُْر أَن ى ٌُْإفَكُوَن   [4٘({ ]المائدة: 4٘)َك
 التفسٌر:

ه لد َصدهلت تصدًٌما  ما المسٌح ابن مرٌم علٌه السبلم إال رسوٌل كمن تمدمه من الرسل، وأُمُّ
جازًما علًما وعمبل وهما كؽٌرهما من البشر ٌحتاجان إلى الطعام، وال ٌكون إلًها َمن ٌحتاج الى 

ل  فار. لمد وضحنا العبلماِت الدالةَ على حال هإالء الك -أٌها الرسول-الطعام لٌعٌش. فتؤمه
وحدانٌتنا، وبُطبلن ما ٌَدهعونه فً أنبٌاء هللا. ثم هم مع ذلن ٌَِضلُّون عن الحك الذي نَهدٌهم إلٌه، 

 ثم انظر كٌؾ ٌُصرفون عن الحك بعد هذا البٌان؟
ُسُل{ ]المابدة: }َما اْلَمِسٌُح اْبُن َمْرٌََم إِاله َرسُوٌل لَْد َخَلْت ِمْن لَ لوله تعالى:  [، 2ْ٘بِلِه الرُّ

 .(2)ما المسٌح ابن مرٌم علٌه السبلم إال رسوٌل كمن تمدمه من الرسل" أي:"
أي: تمدمت لبله الرسل. ٌرٌد أنه لم ٌكن أول رسول أرسل فٌعجب  لال ابن لتٌبة:" 

 .(ٔ)منه"

                                                             
 .٘ٙ/ٔانظر: شؤن الدعاء: (ٔ)
لال الخطابً:" الؽفار: هو الذي ٌؽفر ذنوب عباده مرة بعد أخرى. كلما تكررت التوبة فً الذنب من العبد (ٕ)

 [. 1ٕ: }وإنً لؽفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى{ ]طه:-سبحانه-تكررت المؽفرة. كموله 
ة: الستر والتؽطٌة، ومنه لٌل لجنة الرأس: المؽفر، وبه سمً زببر الثوب ؼفرا وذلن وأصل الؽفر فً اللؽ 

ألنه ٌستر سداه; فالؽفار: الستار لذنوب عباده، والمسدل علٌهم ثوب عطفه ورأفته. ومعنى الستر فً هذا أنه ال 
مؽفرة مؤخوذة من الؽفر: ٌكشؾ أمر العبد لخلمه وال ٌهتن ستره بالعموبة التً تشهره فً عٌونهم وٌمال: إن ال

وهو فٌما حكاه بعض أهل اللؽة نبت ٌداوى به الجراح، ٌمال إنه إذا ذر علٌها دملها وأبراها". ]شؤن 
 ، وانظر: اللسان وتاج العروس، مادة"ؼفر"[.ٖ٘-ٕ٘/ٔالدعاء:

 .٘ٙ/ٔشؤن الدعاء: (ٖ)
 .1ٗ، وشرح أسماء الحسنى فً ضوء الكتاب والسنة:11ٔ/ٔانظر:تفسٌر ابن عثٌمٌن: الفاتحة والبمرة: (ٗ)
 .٘/ٔتفسٌر ابن عثٌمٌن الفاتحة والبمرة: (٘)
 .ٖٕ٘-ٕٕ٘/ٕتفسٌر ابن عثٌمٌن:الفاتحة والبمرة: (ٙ)
 .ٕٓٔالتفسٌر المٌسر: (2)
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، وأنه عبد من أي: له َسوٌهة أمثاله من سابر المرسلٌن المتمدمٌن علٌه لال ابن كثٌر:" 
ٌِْه َوَجعَْلنَاهُ َمثبَل ِلَبِنً  عباد هللا ورسول من رسله الكرام، كما لال: } إِْن هَُو إِال َعْبٌد أَْنعَْمنَا َعلَ

 .(ٕ)["5٘إِْسَرابٌَِل { ]الزخرؾ: 
ٌمَةٌ{ ]المابدة: لوله تعالى:  هُ ِصّدِ ه لد َصدهلت تصدٌمًا جازًما علًما  [، أي:"2٘}َوأُمُّ وأُمُّ
 .(ٖ)وعمبل"
أي: مإمنة به مصدلة له. وهذا أعلى مماماتها فدل على أنها لٌست بنبٌة،  لال ابن كثٌر:" 

كما زعمه ابن حزم وؼٌره ممن ذهب إلى نبوة سارة أم إسحاق، ونبوة أم موسى، ونبوة أم 
َنا إِلَى أُّمِ ُموَسى أَْن عٌسى استدالال منهم بخطاب المبلبكة لسارة وم ٌْ رٌم، وبموله: } َوأَْوَح

[، لالوا وهذا معنى النبوة، والذي علٌه الجمهور أن هللا لم ٌبعث نبًٌا إال 2أَْرِضِعٌِه { ]المصص: 
ٌِْهْم ِمْن أَْهِل اْلمُ  َرى { من الرجال، لال هللا تعالى: } َوَما أَْرَسْلنَا ِمْن لَْبِلَن ِإال ِرَجاال نُوِحً إِلَ

 .(ٗ)[، ولد حكى الشٌخ أبو الحسن األشعري، رحمه هللا، اإلجماع على ذلن"5ٓٔ]ٌوسؾ: 
}وأمه{ مرٌم }صدٌمة{ أي: هذا أٌضا ؼاٌتها، أن كانت من الصدٌمٌن  لال السعدي:" 

الذٌن هم أعلى الخلك رتبة بعد األنبٌاء. والصدٌمٌة، هً العلم النافع المثمر للٌمٌن، والعمل 
وهذا دلٌل على أن مرٌم لم تكن نبٌة، بل أعلى أحوالها الصدٌمٌة، وكفى بذلن فضبل الصالح. 

وشرفا. وكذلن سابر النساء لم ٌكن منهن نبٌة، ألن هللا تعالى جعل النبوة فً أكمل الصنفٌن، فً 
الرجال كما لال تعالى: }وما أرسلنا من لبلن إال رجاال نوحً إلٌهم{ فإذا كان عٌسى علٌه السبلم 

ن جنس األنبٌاء والرسل من لبله، وأمه صدٌمة، فؤلي شًء اتخذهما النصارى إلهٌن مع م
 .(٘)هللا؟"

ولد استدل من لال: إن مرٌم علٌها السبلم لم تكن نبٌة بموله تعالى:}وأمه  لال المرطبً:" 
 صدٌمة{. للت: وفٌه نظر، فإنه ٌجوز أن تكون صدٌمة مع كونها نبٌة كإدرٌس علٌه السبلم، ولد

ما ٌدل على هذا. وهللا أعلم. وإنما لٌل لها صدٌمة لكثرة تصدٌمها  (ٙ)« آل عمران»مضى فً
 .(2)بآٌات ربها وتصدٌمها ولدها فٌما أخبرها به، عن الحسن وؼٌره"

ٌَؤْكُبَلِن الطهعَاَم{ ]المابدة: لوله تعالى:  وهما كؽٌرهما من البشر ٌحتاجان  [، أي:"2٘}َكانَا 
 .(1)ٌكون إلًها َمن ٌحتاج الى الطعام لٌعٌش"إلى الطعام، وال 

 .(5)فلو كانا إلهٌن ما أكبل الطعام" لال مماتل:" 
أي إنما ٌعٌشان بالؽذاء كما ٌعٌش سابر اآلدمٌٌن، فكٌؾ ٌكون إلها من ال  لال الزجاج:" 

 .(ٓٔ)ٌمٌمه إال أكل الطعام"
أي: ٌحتاجان إلى التؽذٌة به، وإلى خروجه منهما، فهما عبدان كسابر  لال ابن كثٌر:" 

الناس ولٌسا بإلهٌن كما زعمت فرق النصارى الجهلة، علٌهم لعابن هللا المتتابعة إلى ٌوم 
 .(ٔٔ)المٌامة"

لوله: }كانا ٌؤكبلن الطعام{ هذا من االختصار والكناٌة، وإنما نبه بؤكل  لال ابن لتٌبة:" 
عالبته وعلى ما ٌصٌر إلٌه وهو الحدث; ألن من أكل الطعام فبل بد له من أن الطعام على 

 .(ٔ)ٌحدث"
                                                                                                                                                                               

 .٘ٗٔؼرٌب المرآن: (ٔ)
 .1٘ٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .ٕٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .5٘ٔ-1٘ٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .5ٖٕتفسٌر السعدي: (٘)
 .ٕٗاآلٌة:  (ٙ)
 .ٕٔ٘/ٙتفسٌر المرطبً: (2)
 .ٕٓٔالتفسٌر المٌسر: (1)
 .5٘٘/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (5)
 .52ٔ/ٕمعانً المرآن: (ٓٔ)
 .5٘ٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٔٔ)
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أنهما كانا أهل حاجٍة إلى ما ٌَْؽذُوهما وتموم به أبدانهما من المطاعم  لال الطبري:أي:" 
والمشارب كسابر البشر من بنً آدم، فإّن من كان كذلن، فؽٌُر كابٍن إلًها، ألن المحتاج إلى 

ء لَِوامه بؽٌره. وفً لوامه بؽٌره وحاجته إلى ما ٌمٌمه، دلٌٌل واضٌح على عجزه. والعاجز الؽذا
 .(ٕ)ال ٌكون إال مربوًبا ال رباا"

ألن من احتاج إلى االؼتذاء بالطعام وما ٌتبعه من الهضم والنفض لم  لال الزمخشري:" 
 (ٖ)ع شهوة ولرم ٌكن إال جسما مركبا من عظم ولحم وعروق وأعصاب وأخبلط وأمزجة م

 .(ٗ)وؼٌر ذلن مما ٌدل على أنه مصنوع مإلؾ مدبر كؽٌره من األجسام"
فٌه أوضح الداللة على بطبلن لول  {،"كانا ٌؤكبلن الطعام  لال الجصاص: لوله:} 

النصارى فً أن المسٌح إله ألن من احتاج إلى الطعام فسبٌله سبٌل سابر العباد فً الحاجة إلى 
كان من فٌه سمة الحدث ال ٌكون لدٌما ومن ٌحتاج إلى ؼٌره ال ٌكون لادرا ال  الصانع المدبر إذ

ٌعجزه شًء ولد لٌل فً معنى لوله كانا ٌؤكبلن الطعام إنه كناٌة عن الحدث ألن كل من ٌؤكل 
الطعام فهو محتاج إلى الحدث ال محالة وهذا وإن كان كذلن فً العادة فإن الحاجة إلى الطعام 

تاج المحتاج إلٌهما من الجوع والعطش ظاهر الداللة على حدث المحتاج إلٌهما والشراب وما ٌح
 .(٘)وعلى أن الحوادث تتعالب علٌه وأن ذلن ٌنفً كونه إلها ولدٌما"

ولال بعض المفسرٌن فً لوله:}كانا ٌؤكبلن الطعام{، إنه كناٌة عن  لال المرطبً:" 
 .(ٙ)الؽابط والبول. وفً هذا داللة على أنهما بشران"

ولوله: }كانا ٌؤكبلن الطعام{ دلٌل ظاهر على أنهما عبدان فمٌران،  لال السعدي:" 
محتاجان كما ٌحتاج بنو آدم إلى الطعام والشراب، فلو كانا إلهٌن الستؽنٌا عن الطعام والشراب، 

 .(2)ولم ٌحتاجا إلى شًء، فإن اإلله هو الؽنً الحمٌد"
ٌَْؾ لوله تعالى:  ل  [، أي:2٘نُبٌَُِّن لَُهُم اآْلٌَاِت{ ]المابدة: }اْنُظْر َك "كٌؾ  -أٌها الرسول-فتؤمه

 .(1)نوّضح لهم اآلٌات الباهرة على بطبلن ما اعتمدوه"
 .(5)أي: نوضحها ونظهرها" لال ابن كثٌر:" 
 .(ٓٔ)أى: األعبلم من األدلة الظاهرة على بطبلن لولهم" لال الزمخشري:" 
 }كٌؾ نبٌن لهم اآلٌات{، ٌعنً: العبلمات فً أمر عٌسى ومرٌم انظر ٌا دمحم لال مماتل:" 

 .(ٔٔ)أنهم كانا ٌؤكبلن الطعام واآللهة ال تؤكل الطعام"
ولما بٌن تعالى البرهان لال: }انظر كٌؾ نبٌن لهم اآلٌات{ الموضحة  لال السعدي:" 

هم وكذبهم وافترابهم، للحك، الكاشفة للٌمٌن، ومع هذا ال تفٌد فٌهم شٌبا، بل ال ٌزالون على إفك
 .(ٕٔ)وذلن ظلم وعناد منهم"
انظر ٌا دمحم، كٌؾ نبٌن لهإالء الكفرة من الٌهود والنصارى  اآلٌات ،  لال الطبري:"

وهً األدلهةُ، واألعبلم والُحجج على بُطُول ما ٌمولون فً أنبٌاء هللا، وفً فرٌتهم على هللا، 
عابهم له ولًدا، وشهادتهم لبعض خلمه بؤنه لهم ربٌّ وإله، ثم ال ٌرتدعون عن كذبهم وباطل  واّدِ

                                                                                                                                                                               
 .٘ٗٔؼرٌب المرآن: (ٔ)
 .1٘ٗ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .بالتحرٌن: شدة شهوة اللحم.« المرم»فً الصحاح « ولرم»لوله (ٖ)
 .٘ٙٙ/ٔالكشاؾ: (ٗ)
 .1ٓٔ-2ٓٔ/ٗأحكام المرىن: (٘)
 .ٕٔ٘/ٙتفسٌر المرطبً: (ٙ)
 .5ٖٕتفسٌر السعدي: (2)
 .ٖٖٔ/ٔصفوة التفاسٌر: (1)
 .5٘ٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (5)
 .٘ٙٙ/ٔالكشاؾ: (ٓٔ)
 .5٘٘/ٔاتل بن سلٌمان:تفسٌر مم (ٔٔ)
 .5ٖٕتفسٌر السعدي: (ٕٔ)
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 ٌنزجرون عن فرٌتهم على ربِّهم وعظٌم جهلهم، مع ورود الحجج الماطعة عذَرهم لٌِلهم، وال
 .(ٔ)علٌهم. ٌمول تعالى ذكره لنبٌِّه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص"

ثم انظر كٌؾ ٌُصرفون عن  [، أي:"2٘}ثُمه اْنُظْر أَنهى ٌُْإفَكُوَن{ ]المابدة: لوله تعالى:
 .(ٕ)الحك بعد هذا البٌان"

 .(ٖ)"كٌؾ ٌإفكون؟ باس وأبو مالن:"لال ابن ع
 .(ٗ)ٌعنً: من أٌن ٌكذبون" لال مماتل:" 
 .(٘)ٌصرفون عن استماع الحك وتؤمله" لال الزمخشري:" 
 .(ٙ)أي: انظر بعد البٌان،  من أٌن ٌصرفون عن الحك الواضح" لال الزجاج:" 
أي: ثم انظر بعد هذا البٌان والوضوح والجبلء أٌن ٌذهبون ؟ وبؤّي لول  لال ابن كثٌر:" 

 .(2)ٌتمسكون ؟ وإلى أّي مذهب من الضبلل ٌذهبون ؟"
أي: ثم انظر بعد هذا البٌان والوضوح والجبلء أٌن  لال الشٌخ عبدالعزٌز بن حمد:"

 .(1)ٌذهبون وبؤي شًء ٌتمسكون؟"
ننا لهم آٌاتنا على بُطول لولهم، أيه وجه ٌُصَرفون ٌمول: ثم انظر، مع تبٌٌ لال الطبري:"

ٌِّنه لهم ؟ وكٌؾ عن الهدى الذي نهدٌهم إلٌه من الحك ٌضلُّون؟"  .(5)عن بٌاننا الذي نب
أي: انظر أٌها السامع نظرة عمل وفكر، كٌؾ نبٌن لهإالء النصارى  لال المراؼً:"

ى بطبلن ما ٌدعون فى أمر المسٌح ثم اآلٌات والبراهٌن البالؽة ألصى الؽاٌات فى الوضوح عل
هم بعد ذلن ٌعرضون عنها، وكٌؾ ال ٌنتملون من ممدماتها إلى نتابجها، ومن مبادٌها إلى 

 .(ٓٔ)ؼاٌاتها، فكؤنهم فمدوا عمولهم وصارت أفبدتهم هواء"
أي: ٌصرفون عن الحك وٌعدلون. ٌمال: أفن الرجل عن  {،"أنى ٌإفكون لال ابن لتٌبة:}

كذا: إذا عدل عنه. وأرض مؤفوكة: أي محرومة المطر والنبات. كؤن ذلن عدل عنها 

 .(ٔٔ)وصرؾ"
وأما التراخً فً لوله:} ثم انظر{، معناه:"ما بٌن العجبٌن، ٌعنى أنه بٌن لهم اآلٌات بٌانا 

 .(ٕٔ)عجٌبا، وأن إعراضهم عنها أعجب منه"
 لفوابد:ا

 .-علٌهما سبلم-اآلٌة برهان لاطع على بطبلن ربوبٌة المسٌح وأمه -ٔ
تمرٌر بشرٌة عٌسى ومرٌم علٌهما السبلم بدلٌل احتٌاجهما إلى الطعام بنٌتهما، ومن كان -ٕ

 مفتمراً ال تصح ألوهٌته عمبلً وشرعاً.
ٌن خلوا من لبل. ال ٌعدو أن ٌكون رسوال من رسل هللا الذ -علٌه السبلم  -فإن المسٌح  

سُُل{]آل ٌد إِاله َرسُوٌل لَْد َخلَْت ِمْن لَْبِلِه الرُّ  وكذلن دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، فلمد لال هللا عنه كذلن }َوَما ُمَحمه
 [ .ٗٗٔعمران:
ٌمَةٌ{ . -علٌها السبلم -وأن أمه  هُ ِصّدِ  ال تعدو أن تكون صدٌمة، فهً لٌست بنبٌة }َوأُمُّ

                                                             
 .1ٙٗ-1٘ٗ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٕٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .1ٓٔٔ/ٗ(:صٕ٘ٙٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .5٘٘/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗ)
 .٘ٙٙ/ٔالكشاؾ: (٘)
 .52ٔ/ٕمعانً المرآن: (ٙ)
 .5٘ٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .2ٖٓ/ٔمنحة المرٌب المجٌب فً الرد على عباد الصلٌب: (1)
 .1ٙٗ/ٓٔتفسٌر الطبري: (5)
 .1ٙٔ/ٙتفسٌر المراؼً: (ٓٔ)
 .٘ٗٔؼرٌب المرآن: (ٔٔ)
 .٘ٙٙ/ٔالكشاؾ: (ٕٔ)
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علٌه اآللهة المزعومة من صفات النمص المنافٌة لؤللوهٌة، فهً إما مخلولات بٌان ما  -ٖ
محتاجة، ال لٌام لها بنفسها، أو جمادات ال تسمع وال تبصر وال تتكلم، لال تعالى: }َما اْلَمِسٌُح 

ٌمَةٌ َكاَنا هُ ِصّدِ سُُل َوأُمُّ ٌَْؾ نُبٌَُِّن لَُهُم  اْبُن َمْرٌََم إِاله َرسُوٌل لَْد َخَلْت ِمْن لَْبِلِه الرُّ َعاَم اْنُظْر َك ٌَاكُبَلِن الطه
[، وهذا من أظهر الصفات النافٌة لؤللوهٌة، ألن اآلكل 2٘اآْلٌََاِت ثُمه اْنُظْر أَنهى ٌُْإفَكُوَن{ ]المابدة: 

فً حاجة إلى ما ٌدخل جوفه لٌشبعه من جوع، وكذلن هو فً حاجة إلى أن ٌخرج ما فً جوفه 
 تخلص من األذى.من الفضبلت لٌ

[، ولال ـ ٗٔولال: }إِْن تَْدعُوهُْم اَل ٌَْسَمعُوا ُدَعاَءكُْم َولَْو َسِمعُوا َما اْستََجابُوا لَكُْم{ ]فاطر: 
ٌْبًا{  حكاٌة عن الخلٌل علٌه السبلم ـ: }ٌَا أَبَِت ِلَم تَْعبُُد َما اَل ٌَْسَمُع َواَل ٌُْبِصُر َواَل ٌُْؽنًِ َعْنَن َش

ولال: }أَلَْم ٌََرْوا أَنههُ اَل ٌَُكلُِّمُهْم َواَل ٌَْهِدٌِهْم َسبٌِبًل اتهَخذُوهُ َوَكانُوا َظاِلِمٌَن{ ]األعراؾ:  [،ٕٗ]مرٌم: 
ٔٗ1  .] 

، فمد أثبت له العبودٌة، -علٌه السبلم  -وإذا كان المرآن الكرٌم لد نفى األلوهٌة عن المسٌح  -ٗ
ا ُضِرَب اْبُن  ٌٌْر أَْم ُهَو 2َ٘مْرٌََم َمثبًَل إِذَا لَْوُمَن ِمْنهُ ٌَِصدُّوَن)كما لال تعالى }َولَمه (َولَالُوا أَآِلَهتُنَا َخ

ِه َوَجعَْلنَاهُ َمثبًَل ِلبَنًِ 1َ٘ما َضَربُوهُ لََن إِاله َجَداًل َبْل هُْم لَْوٌم َخِصُموَن) ٌْ (إِْن ُهَو إِاله َعْبٌد أَْنعَْمَنا َعلَ
أن أول كلمة نطك بها المسٌح وهو فً  -سبحانه وتعالى -[، وأخبر5٘-2٘إِْسَرابٌَِل{ ]الزخرؾ: 

ٌَْؾ نَُكلُِّم َمْن َكاَن فًِ اْلَمْهِد  -المهد، هً اإللرار بعبودٌته هلل ٌِْه لَالُوا َك لال تعالى }فَؤََشاَرْت ِإلَ
ًَ اْلِكتَاَب َوَجعََلنًِ َنبٌِا 5َٕصبٌِاا) ِ آتَانِ ٌَْن َما كُْنُت َوأَْوَصاِنً 5ٕا)(لَاَل ِإنًِّ َعْبُد َّللاه (َوَجعَلَنًِ ُمَباَرًكا أَ

َكاِة َما ُدْمُت َحٌاا{ ]مرٌم:  بَلةِ َوالزه  [ٖٔ-5ٕبِالصه
أنه لٌس من تعظٌم األنبٌاء الؽلو فٌهم ومجاوزة الحد برفعهم عن منزلة العبودٌة إلى منزلة -٘

زوا الحد فً عٌسى، حتى رفعوه فوق األلوهٌة والربوبٌة، كما هو مذهب النصارى، فإنهم تجاو
المنزلة التً أعطاه هللا إٌاها، بل ؼلوا فً أتباعه، وادعوا فٌهم العصمة، اتبعوهم فً كل ما لالوه 

: }اتهَخذُوا -تعالى-سواء كان حما أو باطبل، أو ضبلال أو رشادا، أو صدلا أو كذبا، ولهذا لال 
ِ َواْلَمِسٌَح اْبَن َمْرٌََم َوَما أُِمُروا إِاله ِلٌَْعبُُدوا إِلًَها َواِحًدا اَل ِإلََه أَْحبَاَرهُْم َوُرْهبَانَُهْم أَْرَبابًا  ِمْن ُدوِن َّللاه

ا ٌُْشِرُكوَن{ ]التوبة:   [.ٖٔإِاله هَُو سُْبَحانَهُ َعمه
 

 المرآن
ا َواَل  ِ َما اَل ٌَْمِلُن لَكُْم َضرًّ ُ هَُو الس ِمٌُع اْلعَِلٌُم )}لُْل أَتَْعبُُدوَن ِمْن ُدوِن ّللا  ({ ]المائدة: 4ٙنَْفعًا َوّللا 

4ٙ] 
 التفسٌر:

كم، وال على َجْلِب  -أٌها الرسول-لل  لهإالء الكفرة: كٌؾ تشركون مع هللا من ال ٌَْمِدُر على َضّرِ
 نفع لكم؟ وهللا هو السمٌع أللوال عباده، العلٌم بؤحوالهم.

ا َواَل َنْفعًا{ ]المابدة: }لُْل أَتَْعبُُدوَن لوله تعالى:  ِ َما اَل ٌَْمِلُن لَكُْم َضرا  [، أي:"2ِٙمْن ُدوِن َّللاه
كم، وال على َجْلِب  -أٌها الرسول-لل  لهإالء الكفرة: كٌؾ تشركون مع هللا من ال ٌَْمِدُر على َضّرِ

 .(ٔ)نفع لكم؟"
 ٌملن لكم ضرا لال مماتل:" لل لنصارى نجران أتعبدون من دون هللا ٌعنً عٌسى ما ال 

 .(ٕ)فً الدنٌا وال نفعا فً اآلخرة"
أي: أنتم ممرون أن عٌسى كان جنٌنا فً بطن أمه ال ٌملن ألحد ضرا وال  لال النحاس:" 

 .(ٖ)نفعا"

                                                             
 .ٕٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .5٘ٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕ)
 .21ٕ/ٔإعراب المرآن: (ٖ)
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ثم أخبر هللا تعالى عن جهلهم، وللة عملهم، فمال: لل ٌا دمحم، }أتعبدون  لال السمرلندي:" 
ٌملن لكم{ ٌمول: ما ال ٌمدر لكم، }ضرا{ فً الدنٌا }وال نفعا{ من دون هللا{، ٌعنً: عٌسى، }ما ال 

 .(ٔ)فً اآلخرة: وتركتم عبادة هللا"
ٌمول تعالى منكًرا على من عبد ؼٌره من األصنام واألنداد واألوثان،  لال ابن كثٌر:" 

ومبٌنًا له أنها ال تستحك شٌبًا من اإللهٌة: } لُْل { أي: ٌا دمحم لهإالء العابدٌن ؼٌر هللا من سابر 
ِ َما ال ٌَْمِلُن لَ  ا فرق بنً آدم، ودخل فً ذلن النصارى وؼٌرهم: } أَتَْعبُُدوَن ِمْن ُدوِن َّللاه كُْم َضرا

 .(ٕ)َوال نَْفعًا { أي: ال ٌمدر على إٌصال ضرر إلٌكم، وال إٌجاد نفع"
لل ، ٌا دمحم، لهإالء الكفرة من النصارى، الزاعمٌن أن المسٌح ربهم،  لال الطبري:أي:" 

والمابلٌن إن هللا ثالث ثبلثة أتعبدون سوى هللا الذي ٌملن ضركم ونفعكم، وهو الذي خلمكم 
ا وال نفعًا ؟ ٌخبرهم تعالى ذكره أن المسٌح  ورزلكم، وهو ٌحٌٌكم وٌمٌتكم شٌبًا ال ٌملن لكم ضرا

الذي زعم من زعم من النصارى أنه إله، والذي زعم من زعم منهم أنه هلل ابٌن، ال ٌملن لهم 
ا ٌدفعه عنهم إن أحلهه هللا بهم، وال نفعًا ٌجلبه إلٌهم إن لم ٌمضه هللا لهم. ٌمول تعالى ذ كره: ضرا

فكٌؾ ٌكون رباا وإلًها من كانت هذه صفته ؟ بل الربُّ المعبوُد: الذي بٌده كل شًء، والمادر 
على كل شًء. فإٌاه فاعبدوا وأخلصوا له العبادة، دون ؼٌره من العجزة الذٌن ال ٌنفعونكم وال 

 .(ٖ)ٌضرون"
ثل ما ما ال ٌملن هو عٌسى، أى شٌبا ال ٌستطٌع أن ٌضركم بم لال الزمخشري:" 

ٌضركم به هللا من الببلٌا والمصابب فً األنفس واألموال، وال أن ٌنفعكم بمثل ما ٌنفعكم به من 
صحة األبدان والسعة والخصب، وألن كل ما ٌستطٌعه البشر من المضار والمنافع فبإلدار هللا 

ث جعله ال وتمكٌنه، فكؤنه ال ٌملن منه شٌبا. وهذا دلٌل لاطع على أن أمره مناؾ للربوبٌة، حٌ
ٌستطٌع ضرا وال نفعا، وصفة الرب أن ٌكون لادرا على كل شًء ال ٌخرج ممدور على 

 .(ٗ)لدرته"
أي:}لل{ لهم أٌها الرسول: }أتعبدون من دون هللا{ من المخلولٌن الفمراء  لال السعدي:" 

المحتاجٌن، }ما ال ٌملن لكم ضرا وال نفعا{ وتدعون من انفرد بالضر والنفع والعطاء 
 .(٘)المنع"و

 .(ٙ)"ضبللة {،ضرا}لال:  {،ضرا وال نفعا:}عن مجاهدأخرج ابن ابً حاتم بسنده  
ُ هَُو السهِمٌُع اْلعَِلٌُم{ ]المابدة: لوله تعالى:  وهللا هو السمٌع أللوال عباده،  [، أي:"2ٙ}َوَّللاه

 .(2)العلٌم بؤحوالهم"
علٌم بما  :أي {،العلٌم، }(1)"سمٌع ما ٌمولون :أي {،السمٌع} لال دمحم بن إسحاق:" 

 .(5)"ٌخفون
 .(ٓٔ)لال السمرلندي:أي:" }السمٌع{ لمولكم، }العلٌم{ بعموبتكم" 
 .(ٔٔ)}السمٌع{ لكفركم }العلٌم{ بضمٌركم" لال الواحدي:أي:" 

أي: لم ٌزل سمٌعا علٌما ٌملن الضر والنفع. ومن كانت هذه صفته فهو  لال المرطبً:"
 .(ٔ)االله على الحمٌمة"

                                                             
 .ٓٔٗ-5ٓٗ/ٔبحر العلوم: (ٔ)
 .ٓٙٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .12ٗ-1ٙٗ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .٘ٙٙ/ٔالكشاؾ: (ٗ)
 .ٕٓٗتفسٌر السعدي: (٘)
 .1ٓٔٔ/ٗ(:صٖ٘ٙٙتفسٌر ابن أبً حاتم) (ٙ)
 .ٕٓٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .1ٓٔٔ/ٗ(:صٗ٘ٙٙأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .1ٓٔٔ/ٗ(:ص٘٘ٙٙأخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 .ٓٔٗ/ٔبحر العلوم: (ٓٔ)
 .ٖٖٓالوجٌز: (ٔٔ)
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وهللا هو السمٌع العلٌم باأللوال والعمابد فٌجازي علٌها إن خٌرا  لال البٌضاوي:أي:"
 .(ٕ)فخٌر وإن شرا فشر"

}السمٌع{ لجمٌع األصوات باختبلؾ اللؽات، على تفنن الحاجات،  لال السعدي:أي:" 
تعالى  }العلٌم{ بالظواهر والبواطن، والؽٌب والشهادة، واألمور الماضٌة والمستمبلة، فالكامل

 .(ٖ)الذي هذه أوصافه هو الذي ٌستحك أن ٌفرد بجمٌع أنواع العبادة، وٌخلص له الدٌن"
وهللا هو السمٌع، الستؽفارهم لو استؽفروه من لٌِلهم ما أخبر عنهم أنهم  لال الطبري:" 

ٌمولونه فً المسٌح، ولؽٌر ذلن من منطمهم ومنطك خلمه  العلٌم ، بتوبتهم لو تابوا منه، وبؽٌر 
 .(ٗ)ذلن من أمورهم"

أي: فلم عدلتم عن إفراد السمٌع أللوال عباده، العلٌم بكل شًء إلى  لال ابن كثٌر:" 
 .(٘)عبادة َجَماد ال ٌسمع وال ٌبصر وال ٌعلم شٌبًا، وال ٌملن ضًرا وال نفعًا لؽٌره وال لنفسه"

}وهللا هو السمٌع{، لمولهم:إن هللا هو المسٌح ابن مرٌم وثالث ثبلثة، }العلٌم{   لال مماتل:" 
 .(ٙ)بممالتهم"
أي أنتم لد ألررتم أن عٌسى كان فً حال من األحوال ال ٌسمع وال ٌعلم  لال النحاس:" 

 .(2)وهللا جل وعز لم ٌزل سمٌعا علٌما"
لك بـ}أتعبدون{، أى: أتشركون باهلل : لوله:}وهللا هو السمٌع العلٌم{، متعلال الزمخشري 

وال تخشونه، وهو الذي ٌسمع ما تمولون وٌعلم ما تعتمدون أو أتعبدون العاجز وهللا هو السمٌع 
العلٌم الذي ٌصح منه أن ٌسمع كل مسموع وٌعلم كل معلوم، ولن ٌكون كذلن إال وهو حى 

 .(1)لادر"
 الفوابد:

ك مفتمرة ال تملن لنفسها وال لعابدها ضراً وال نفعاً، ال ذم كل من ٌعبد ؼٌر هللا إذ كل الخبلب -ٔ

تسمع دعاء من ٌدعوها، وال تعلم عن حاله شٌباً، وهللا وحده السمٌع أللوال كل عباده العلٌم 
 بسابر أحوالهم وأعمالهم، فهو المعبود بحك وما عداه باطل.

 «:ٌمُ اْلعَلِ »، و«السهِمٌعُ »إثبات اسمٌن من أسمابه تعالى، وهما: -ٕ
بمعنى السامع، إال أنه أبلػ فً الصفة، وبناء فعٌل: بناء المبالؽة، كمولهم: «: السهِمٌعُ »فـ-أ 

علٌم: من عالم، ولدٌر: من لادر، وهو الذي ٌسمع السر والنجوى. سواء عنده الجهر، والخفوت، 
 والنطك، والسكوت، ولد ٌكون السماع بمعنى المبول واإلجابة.

، أي: من دعاء ال (5): "اللهم إنً أعوذ بن من لول ال ٌسمع"- ملسو هيلع هللا ىلص -كمول النبً 
 ٌستجاب. 

 ، معناه: لبل هللا حمد من حمده.(ٓٔ)ومن هذا لول المصلً: "سمع هللا لمن حمده"

                                                                                                                                                                               
 .ٕٔ٘/ٙتفسٌر المرطبً: (ٔ)
 .5ٖٔ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (ٕ)
 .ٕٓٗتفسٌر السعدي: (ٖ)
 .12ٗ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٓٙٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .5ٙٗ-5٘٘ٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٙ)
 .21ٕ/ٔإعراب المرآن: (2)
 .٘ٙٙ/ٔالكشاؾ: (1)
/ ٖ، واإلمام أحمد ٕٗٙ/ 1موارد، والنسابً  ٕٓٗٗ. هذا طرؾ حدٌث رواه ابن حبان فً صحٌحه برلم  (5)

 .ٕٔٓ/ ٕمن حدٌث أنس وانظر الكنز  ٕٖٗ/ ٔ، والخطابً فً ؼرٌب الحدٌث 1ٖٖ، ٕ٘٘، 5ٕٔ
، 25ٙ، 25٘، 211، 2ٖ5، 2ٖ1، 2ٖٙ، 2ٖ٘، 2ٖٕ، 2ٕٕ، 5ٓٙأخرجه البخاري بشرح الفتح برلم (ٓٔ)

، ٓٙ٘ٗ، 5ٙٓٗ، 1ٕٕٖ، ٖٕٖٓ، وفٌه: "ربنا ولن الحمد حمدا كثٌرا طٌبا مباركا فٌه" وبرلم 255، 252
ٗ٘51. 

(، 51ٔ(، )5ٙٔ(، )15(، )11(، )1ٙ(، )22(، )2ٔ(، )ٖٙ(، )ٕٙ(، )ٗ٘(، )1ٕ(، )ٕ٘ومسلم صبلة برلم )
بت من شًء بعده". (، وفٌه: "اللهم ربنا لن الحمد، ملء السموات، وملء األرض، وملء ما شٕٕٓ(، )55ٔ)
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 :(ٔ)وأنشد أبو زٌد لشتٌر بن الحارث الضبً
 دعوت هللا حتى خفت أال                   ٌكون هللا ٌسمع ما ألول 

 .(ٕ)أي: ال ٌجٌب، وال ٌمبل
 و}السهِمٌُع{ له معنٌان

َعاِء{ ]إبراهٌم:   [، 5ٖأحدهما: بمعنى المجٌب. ومثالهموله تعالى عن إبراهٌم: }إِنه َرّبًِ لََسِمٌُع الدُّ
 أي: لمجٌب الدعاء.

 والثانً: بمعنى السامع للصو، وهو ٌنمسم إلى عدة ألسام:
إدران سمع هللا عز وجل، وأنه ما من صوت إال األول: سمع ٌراد به بٌان عموم 

وٌسمعه هللا، وهو من الصفات الذاتٌة، وإن كان المسموع لد ٌكون حادثاً، ومثاله: لوله تعالى: 
ِ{ ]المجادلة:  ُ لَْوَل الهتًِ تَُجاِدلَُن فًِ َزْوِجَها َوتَْشتَِكً إِلَى َّللاه [، فهذا فٌه بٌان إحاطة ٔ}لَْد َسِمَع َّللاه

ع هللا تعالى بكل مسموع، ولهذا لالت عابشة رضً هللا عنها: "الحمد هلل الذي وسع سمعه سم
 .(ٖ)األصوات، وهللا إنً لفً الحجرة، وإن حدٌثها لٌخفى على بعضه"

الثانً: سمع ٌراد به النصر والتؤٌٌد، وهو من الصفات الفعلٌة، ألنه ممرون بسبب، 
 [.ٙٗنًِ َمعَكَُما أَْسَمُع َوأََرى{ ]طه: ومثاله: لوله تعالى لموسى وهارون: }إِنه 

الثالث: سمع ٌراد به الوعٌد والتهدٌد، ومثاله: لوله تعالى: }أَْم ٌَْحَسبُوَن أَنها ال نَْسَمُع 
ٌِْهْم ٌَْكتُبُوَن{ ]الزخرؾ:  هُْم َونَْجَواهُْم بَلَى َوُرسُلُنَا لََد [، فإن هذا ٌراد به تهدٌدهم ووعٌدهم، 1ِٓسره

 .(ٗ) انوا ٌسرون ما ال ٌرضى من المولحٌث ك
، -عّز وجل-فهو من أسمابه «:: اْلعَِلٌمُ »وأما -ب فهو ، واْلِعْلُم صفةٌ ذاتٌةٌ ثابتةٌ هلل َعزه وجله

 .(٘)المحٌط علمه بكل شًء، فبل ٌخفى علٌه شًء من األشٌاء«العلٌم»سبحانه 
التً ال ٌدركها علم الخلك. كموله هو العالم بالسرابر والخفٌات «: العلٌم»لال الخطابً:"  

[. وجاء على بناء فعٌل للمبالؽة فً وصفه بكمال ٖٕتعالى: }إنه علٌم بذات الصدور{ ]لممان:
وإن كانوا -[. واآلدمٌون 2ٙ: }وفوق كل ذي علم علٌم{ ]ٌوسؾ:-سبحانه-العلم، ولذلن لال 

نوع، ولد ٌوجد ذلن منهم  فإن ذلن ٌنصرؾ منهم إلى نوع من المعلومات، دون -ٌوصفون بالعلم
فً حال دون حال، ولد تعترضهم اآلفات فٌخلؾ علمهم الجهل، وٌعمب ذكرهم النسٌان، ولد نجد 
الواحد منهم عالما بالفمه ؼٌر عالم بالنحو وعالما بهما ؼٌر عالم بالحساب وبالطب ونحوهما من 

[، ٕٔعلما{ ]الطبلق:علم حمٌمة، وكمال }لد أحاط بكل شًء  -سبحانه-األمور، وعلم هللا 
 .(ٙ)["1ٕ}وأحصى كل شًء عددا{ ]الجن: 

 

                                                                                                                                                                               

، 5ٙٔ، 5٘ٔ/ ٕ(، والنسابً )افتتاح( ٖٕٓ(، )ٕٕٓ( وكتاب صبلة المسافرٌن برلم )ٖٕٓوكذلن رواٌته برلم )
، ٔٙٓٔ، 125، 121، 122، 12ٙ، 12٘، 1ٕٙ. وابن ماجه برلم ٕٔٔ، ٕٕٓ، ٕٔٓ، 55ٔ، 51ٔ، 52ٔ

 . وؼٌرهم.5ٖٕٔ، 1ٖٕٔ
، وفً ٖٔ/ ٕ، والمرطبً ٗٗٔ/ ٔالجوزي فً زاد المسٌر  ، وابن1ٕ٘ - ٙ/ ٘أنشده الطبري فً تفسٌره، (ٔ)

، مطلع لصٌدة من سبعة أبٌات فً الشاهد السادس والستٌن بعد الثبلثمابة منسوبا إلى شمٌر بن ٖٖٙ/ ٕالخزانة 
الحارث الضبً. ولال: شمٌر، بضم الشٌن المعجمة وفتح المٌم وآخره راء مهملة، هكذا ضبطه أبو زٌد. ولال 

 -بالسٌن المهملة وكذا ضبطه الصاؼانً فً العباب بالمهملة-الذي فً حفظً سمٌر  -ما كتبه علٌهفٌ-األخفش 
مع ستة أبٌات أخرى. وفً أمالً  ٕٗٔولال: هو شاعر جاهلً وهللا أعلم. اهـ وفً نوادر أبً زٌد ص 

، والزمخشري ٕٖٗ/ ٔ، وفً اللسان )سمع( ولم ٌنسبه. وأنشده الخطابً فً ؼرٌب الحدٌث ٖٓٙ/ ٔالمرتضى 
 .ٕٗكما هنا، إلى شتٌر. وانظر تفسٌر أسماء هللا الحسنى للزجاج ص  ٕٔٙ/ ٔفً الفابك 

 .ٓٙ-5٘انظر: شؤن الدعاء للخطابً: (ٕ)
ُ َسِمٌعاً بَِصٌراً{. ولد وصله اإلمام 2ٕٖ/ ٖٔٔرواه البخاري معلماً"الفتح" )(ٖ) ( فً كتاب التوحٌد/ باب }َوَكاَن َّللاه

 .(ٖٕٙٓ، وابن ماجة بهذا اللفظ، ورواه اٌضاً لفظ "تبارن" ) 1ٕٙ/ ٗ(، وابن كثٌر ٙٗ/ ٙد" )أحمد فً "المسن
 .2ٕٓ-ٕٙٓ/ٔانظر: شرح العمٌدة الواسطٌة، ابن عثٌمٌن: (ٗ)
 .11ٔ/ٔانظر: شرح العمٌدة الواسطٌة، البن عثٌمٌن: (٘)
 .2٘شؤن الدعاء: (ٙ)
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 المرآن

ٌَْر اْلَحّكِ َواَل تَت بِعُوا أَْهَواَء لَْوٍم لَْد َضلُّوا ِمْن لَ  ْبُل َوأََضلُّوا }لُْل ٌَا أَْهَل اْلِكتَاِب اَل تَْؽلُوا فًِ ِدٌنِكُْم َؼ
 [44]المائدة: ({ 44َكثًٌِرا َوَضلُّوا َعْن َسَواِء الس بٌِِل )

 التفسٌر:
للنصارى: ال تتجاوزوا الحكه فٌما تعتمدونه من أمر المسٌح، وال تتبعوا  -أٌها الرسول-لل 

أهواءكم، كما اتهبع الٌهود أهواءهم فً أمر الدٌن، فولعوا فً الضبلل، وحملوا كثًٌرا من الناس 
 ة والضبلل.على الكفر باهلل، وخرجوا عن طرٌك االستمامة إلى طرٌك الؽَواٌ

{ ]المابدة:   ٌَْر اْلَحّكِ -[، أي:" لل 22لوله تعالى:}لُْل ٌَا أَْهَل اْلِكتَاِب اَل تَْؽلُوا فًِ ِدٌنِكُْم َؼ
 .(ٔ)للنصارى: ال تتجاوزوا الحكه فٌما تعتمدونه من أمر المسٌح" -أٌها الرسول

 .(ٕ)أي: فً عٌسى" لال االحدي:" 
 .(ٖ)}ال تؽلوا فً دٌنكم{، ٌمول: ال تبتدعوا" لال لتادة:" 
ولال عبد الرحمن بن زٌد بن أسلم:"الؽلو فراق الحك وكان مما ؼلوا فٌه أن دعوا هلل  

 .(ٗ)صاحبة وولدا"
لال السعدي:" أي: ال تتجاوزوا وتتعدوا الحك إلى الباطل، وذلن كمولهم فً المسٌح، ما  

 .(٘) مشاٌخ"تمدم حكاٌته عنهم، وكؽلوهم فً بعض ال
ٌمول: ال تفِرطوا فً المول فٌما تدٌنون به من أمر المسٌح، فتجاوزوا فٌه  لال الطبري:" 

الحكه إلى الباطل، فتمولوا فٌه:هو هللا، أو:هو ابنه، ولكن لولوا:هو عبد هللا وكلمته ألماها إلى مرٌم 
 .(ٙ)وروح منه"

 .(2)الحك، أى: ؼلوا باطبل" أى: ال تؽلوا فً دٌنكم ؼلوا ؼٌر لال صاحب الكشاؾ:" 

أمر تعالى نبٌه دمحما أن ٌنهاهم عن الؽلو فً دٌنهم، والؽلو تجاوز الحد،  لال ابن عطٌة:" 
ؼبل السهم إذا تجاوز الؽرض الممصود واستوفى سومه من االطراد، وتلن المسافة هً ؼلوته، 

س معنى هذه اآلٌة جنبوا من وكما كان لوله ال تؽلوا بمعنى ال تمولوا وال تلتزموا نصب ؼٌر ولٌ
دٌنكم الذي أنتم علٌه الؽلو، وإنما معناه فً دٌنكم الذي ٌنبؽً أن ٌكون دٌنكم، ألن كل إنسان فهو 

 .(1)مطلوب بالدٌن الحك وحري أن ٌتبعه وٌلتزمه"
وال تتبعوا  [، أي:"22لوله تعالى:}َواَل تَتهبِعُوا أَْهَواَء لَْوٍم لَْد َضلُّوا ِمْن لَْبُل{ ]المابدة:  

 .(5)أهواءكم، كما اتهبع الٌهود أهواءهم فً أمر الدٌن، فولعوا فً الضبلل"
 .(ٓٔ) لال السعدي:" أي: تمدم ضبللهم" 
ٌمول: وال تتبعوا أًٌضا فً المسٌح أهواء الٌهود الذٌن لد ضلوا لبلكم عن  لال الطبري:" 

ه كما بََهتُوها بالفرٌة  سبٌل الهدى فً المول فٌه، فتمولون فٌه كما لالوا:هو لؽٌر َرْشدة، وتبهتوا أمه
ٌمة"  .(ٔٔ)وهً صّدِ

مً الٌهود وٌعنً بـ}الموم الذٌن ضلوا من لبل{: رإساء الضبللة من فرٌ لال الواحدي: "
 .(ٔ)والنصارى"

                                                             
 .ٕٓٗالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .11ٗ/2التفسٌر البسٌط: (ٕ)
 .1ٓٔٔ/ٗ(:صٙ٘ٙٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .1ٓٔٔ/ٗ(:ص2٘ٙٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .ٕٓٗتفسٌر السعدي: (٘)
 .12ٗ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
(2) . 
 .ٖٕٕ/ٕالمحرر الوجٌز: (1)
 .ٕٓٗالتفسٌر المٌسر: (5)
 .ٕٓٗتفسٌر السعدي: (ٓٔ)
 .11ٗ-12ٗ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)



ٖٔ٘ 
 

-هم أبمتهم فً النصرانٌة، كانوا على الضبلل لبل مبعث النبً  لال الزمخشري:" 
 .(ٕ)ملسو هيلع هللا ىلص"

جمع هوى، وهوى النفس مممبور ألنه مثل الفرق وفعل جمعه أفعال، «: أهواء»لال الزجاج:" 
ان والبرهان، وما فً المرآن من ذكر وتؤوٌله ال تتبعوا شهواتهم ألنهم آثروا الشهوات على البٌ

ِ{ ]ص:  اتباع الهوى مذموم نحو لوله: هبِِع اْلَهَوى فٌَُِضلهَن َعْن َسبٌِِل َّللاه [، ولوله: }َواتهَبَع ٕٙ}َواَل تَت
 .(ٖ)["ٖ[، ولوله: }َوَما ٌَْنِطُك َعِن اْلَهَوى{ ]النجم: َٙٔهَواهُ فَتَْرَدى{ ]طه: 

هنا: المذاهب التً تدعو إلٌها الشهوة دون الحجة، « هواءاأل»لال الواحدي: "ومعنى 
ولد ٌشك على اإلنسان النظر وٌمٌل طبعه إلى بعض المذاهب فٌعتمده فٌكون ذلن هوى، لال 
هِبعِ اْلَهَوى فٌَُِضلهَن{ ]ص:  هُ كموله تعالى: }َواَل تَت الشعبً: ما ذكر هللا تعالى هوى فً المرآن إال ذمه

 .(ٗ)[، ومثله كثٌر"ٖ[ }َوَما ٌَْنِطُك َعِن اْلَهَوى{ ]النجم: َٙٔهَواهُ فَتَْرَدى{ ]طه:  [ }َواتهبَعَ ٕٙ
لال أبو عبٌد: "لم نجد الهوى ٌوضع إال فً موضع الشر، ال ٌمال: فبلن ٌهوى الخٌر، 
إنما ٌمال فً الخٌر: ٌرٌد وٌحب، ولال بعضهم: الهوى إله ٌعبد من دون هللا، لال هللا تعالى: 

ٌَْت َمِن اتهَخذَ إِلََههُ َهَواهُ{ ]الجاثٌة: }أَفَ  [، ولٌل: سمً الهوى هوى ألنه ٌهوي بصاحبه فً َٖٕرأَ
 .(٘)النار"

 :(ٙ)وأنشدوا فً ذم الهوى
 إنه الهواَن هو الهَوى نمُض اسمِه              فإذا هوٌَت فمْد لمٌَت هوانَا

تتمطع األوصال، أهون من مخالفة ولال مضر الماضً: "لنحت الجبال باألظافٌر حتى 
 .(2)الهوى إذا تمكن فً النفوس"

 :(5)، فنظمه الشاعر(1)وسبل ابن الممفع عن الهوى، فمال: "هوان سرلت نونه"
 نون الهوان من الهوى مسرولة           فإذا هوٌت فمد لمٌت هوانا

 :(ٓٔ)ولال آخر
 د كسبت هوانا إن الهوى لهو الهوان بعٌنه              فإذا هوٌت فم

 وإذا هوٌت فمد تعبدن الهوى             فاخضع لحبن كابنا من كانا
 :(ٔٔ)ولال عبد هللا المبرن

 ومن الببلء للببلء عبلمة                  أن ال ٌرى لن عن هوان نزوع 
 :(ٕٔ)ولال أبو العتاهٌة

 فاعص هوى النفس وال ترضها         إنن إن أسخطتها زانكا
 لب مرضاتها               وإنها تطلب عدوانكاحتى متى تط

 :(ٖٔ)ولال  أبو عبٌد الطوسً
 والنفس إن أعطٌتها مناها                فاؼرة نحو هواها فاها

                                                                                                                                                                               
 .15ٗ-11ٗ/2التفسٌر البسٌط: (ٔ)
(ٕ) . 
 .52ٔ/ٕمعانً المرآن: (ٖ)
 . ٖٙٗ/ ٕ، ولم ألؾ علٌه عن الشعبً، معناه فً "معانً المرآن" للنحاس 15ٗ/2التفسٌر البسٌط: (ٗ)
 ، ولم ألؾ علٌه..11ٗ/2ذكره الواحدي فً التفسٌر االبسٌط: (٘)
 ورواٌة صدره فٌه: ٖٓٔوالمحاضرة ص البٌت لعبٌد هللا بن عبد هللا بن طاهر فً التمثٌل (ٙ)

 .نوُن الهواِن من الهوى مسرولةٌ 
 .ٕٖٙ/1انظر: تفسٌر الثعلبً: (2)
 .ٖٓٔوالتمثٌل والمحاضرة للثعالبً ص، 1ٙٔ/ٙٔ، وتفسٌر المرطبً:ٕٖٙ/1انظر: تفسٌر الثعلبً: (1)
 .ٖٓٔللثعالبً صوالتمثٌل والمحاضرة ، 1ٙٔ/ٙٔ، وتفسٌر المرطبً:ٕٖٙ/1انظر: تفسٌر الثعلبً: (5)
 .1ٙٔ/ٙٔ، وتفسٌر المرطبً:ٕٖٙ/1انظر: تفسٌر الثعلبً: (ٓٔ)
 .1ٙٔ/ٙٔ، وتفسٌر المرطبً:ٖٖٙ/1انظر: تفسٌر الثعلبً: (ٔٔ)
 .1ٙٔ/ٙٔ، وتفسٌر المرطبً:ٖٖٙ/1انظر: تفسٌر الثعلبً: (ٕٔ)
 .1ٙٔ/ٙٔ، وتفسٌر المرطبً:ٖٖٙ/1انظر: تفسٌر الثعلبً: (ٖٔ)
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و سبل سهل بن عبد هللا التستري عن الهوى فمال للسابل: "هوان ٌؤمرن فإن خالفته  
 .(ٔ)أبعدهما من هوان فإنه"فرط بن، ولال: إذا عرض لن أمران شككت خٌرها فانظر 

 :(ٕ)وأنشد أبو بكر الزٌدي
 إذا طالبتن النفس ٌوما بشهوة           وكان إلٌها للخبلؾ طرٌك 

 فدعها وخالؾ ما هوٌت فإنما           هوان عدو والخبلؾ صدٌك 
ولال رجل البن عباس: "الحمد هلل الذي هواي على هوان. فمال ابن عباس: كل هوى 

 .(ٖ)ضبللة"
وفً توجٌه الخطاب فً لوله تعالى:}َواَل تَتهبِعُوا أَْهَواَء لَْوٍم لَْد َضلُّوا ِمْن لَْبُل{ ]المابدة: 

 [، لوالن:22
، نهوا أن ٌتبعوا -ملسو هيلع هللا ىلص  -أحدهما: أنها خطاب للٌهود والنصارى لذٌن كانوا فً عصر النبً 

 .(ٗ)ٌما هووا. لاله الواحديأسبلفهم فٌما ابتدعوه بؤهوابهم، وأن ٌملدوهم ف
: }الذٌن ضلوا من لبل{ هم الٌهود، وعلى هذا الخطاب  (ٙ)، ومجاهد(٘)والثانً: ولال الحسن

للنصارى فمط، ٌمول: ال تإثروا الشهوات على البٌان كما فعلت الٌهود حٌن كذبوا الرسل 
ء مثل أهوابهم فً ونمضوا العهد، والمراد بالنهً عن اتباع اهوابهم: النهً عن اتباع أهوا

 التكذٌب والمخالفة على الرسل. 
لال الواحدي:"ففً المول األول ولع النهً على اتباع ؼٌر ما هووا، وفً هذا الثانً ولع 
النهً على اتباع مثل أهوابهم، والتمدٌر فً اللفظ: ال تتبعوا مثل أهواء لوم، أي أهواء مثل 

 .(2)ممامه; ألنه هوى مثله. واألول أظهر" أهوابهم، ثم حذؾ األهواء األول وألٌم الثانً
وهذه المخاطبة هً للنصارى الذٌن ؼلوا فً عٌسى، والموم الذٌن نهً  لال ابن عطٌة:" 

النصارى عن اتباع أهوابهم بنو إسرابٌل، ومعنى اآلٌة ال تتبعوا أنتم أهواءكم كما اتبع أولبن 

هذا التؤوٌل أن النصارى فً ؼلوهم لٌسوا أهواءهم، فالمعنى ال تتبعوا طرابمهم، والذي دعا إلى 
على هوى بنً إسرابٌل هم بالضد فً األلوال وإنما اجتمعوا فً اتباع نوع الهوى، فاآلٌة بمنزلة 
لولن لمن تلومه على عوج، هذه طرٌمة فبلن، تمثله بآخر لد اعوج نوعا آخر من االعوجاج 

 .(1)وإن اختلفت نوازله"
[، أي:" وحملوا كثًٌرا من الناس على الكفر 22َكثًٌِرا{ ]المابدة: لوله تعالى:}َوأََضلُّوا  

 .(5)باهلل"
 .(ٓٔ)}وأضلوا كثٌرا{، أتباعهم" لال السدي:" 
 .(ٔٔ) لال السعدي:"من الناس بدعوتهم إٌاهم إلى الدٌن، الذي هم علٌه" 
 .(ٕٔ)ممن شاٌعهم على التثلٌث" لال الزمخشري:أي:" 
الٌهود كثًٌرا من الناس، فحادوا بهم عن طرٌك الحك،  وأضل هإالء لال الطبري:أي:" 

 .(ٖٔ)وحملوهم على الكفر باهلل والتكذٌب بالمسٌح"

                                                             
 .ٖٖٙ/1تفسٌر الثعلبً: (ٔ)
 .1ٙٔ/ٙٔ، وتفسٌر المرطبً:ٖٖٙ/1انظر: تفسٌر الثعلبً: (ٕ)
 ، ولم ألؾ علٌه..11ٗ/2ذكره الواحدي فً التفسٌر االبسٌط: (ٖ)
 .15ٗ/2انظر: التفسٌر البسٌط: (ٗ)
 ، ولم ألؾ علٌه.15ٗ/2انظر: التفسٌر البسٌط للواحدي: (٘)
 .٘ٓٗ /ٕ، وانظر: "زاد المسٌر" 11ٗ/ٓٔ(:ص5ٕٕٙٔأخرجه عنه الطبري)(ٙ)
 .15ٗ/2التفسٌر البسٌط: (2)
 .ٖٕٕ/ٕالمحرر الوجٌز: (1)
 .ٕٓٗالتفسٌر المٌسر: (5)
 .1ٔٔٔ/ٗ(:ص1٘ٙٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .ٕٓٗتفسٌر السعدي: (ٔٔ)
(ٕٔ) . 
 .11ٗ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٖٔ)
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عن السدي:}ال تتبعوا أهواء لوم لد ضلوا من لبل وأضلوا كثًٌرا{، فهم أولبن الذٌن  
 .(ٔ) ضلُّوا وأضلوا أتباعهم"

[، أي:" وخرجوا عن طرٌك 22دة: لوله تعالى:}َوَضلُّوا َعْن َسَواِء السهبٌِِل{ ]الماب 
 .(ٕ)االستمامة إلى طرٌك الَؽواٌة والضبلل"

 .(ٖ) عن مجاهد فً لول هللا:"}وضلوا عن سواء السبٌل{، لال:هم ٌهود" 
 .(ٗ) }عن سواء السبٌل{، عن َعْدل السبٌل" لال السدي:" 
وضلوا لما بعث رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عن سواء السبٌل حٌن كذبوه وحسدوه  لال الزمخشري:" 

 .(٘)وبؽوا علٌه"
ة  لال الطبري:أي:"  ٌمول: وضله هإالء الٌهود عن لصد الطرٌك، وركبوا ؼٌر محجه

 .(ٙ)الحك"
لال السعدي:" أي: لصد الطرٌك، فجمعوا بٌن الضبلل واإلضبلل، وهإالء هم أبمة  
 .(2) الذٌن حذر هللا عنهم وعن اتباع أهوابهم المردٌة، وآرابهم المضلة" الضبلل
لال الربٌع بن أنس لال: "ولد كان لابم لام علٌهم فؤخذ بالكتاب والسنة زمانا فؤتاه  

الشٌطان فمال: إنما تركب أثرا أو أمرا لد عمل به لبلن فبل تحمد علٌه ولكن إبتدع أمرا من لبل 
بر الناس علٌه ففعل، ثم تذكر من بعد فعله زمانا، فؤراد أن ٌتوب، فخلع نفسن وادع إلٌه وأج

سلطانه وملكه، وأراد أن ٌتعبد فلبث فً عبادته أٌاما، فؤتً فمٌل له: لو أنن تبت من خطٌبة 
عملتها فٌما بٌنن وبٌن ربن عسى أن ٌتاب علٌن، ولكن ضل فبلن وفبلن وفبلن فً سبٌلن حتى 

الضبللة. فكٌؾ لن بهداهم، فبل توبة لن أبدا، ففٌه سمعنا وفً أشباهه هذه فارلوا الدنٌا وهم على 
اآلٌة ٌا أهل الكتاب ال تؽلوا فً دٌنكم ؼٌر الحك وال تتبعوا أهواء لوم لد ضلوا من لبل وأضلوا 

 .(1)كثٌرا وضلوا عن سواء السبٌل"

 الفوابد:
 حرمة الؽلو واالبتداع فً الدٌن، واتباع أهل األهواء.  -ٔ
 أن هللا تعالى نهى أهل الكتاب عن الؽلو فً الدٌن من طرٌمٌه: فً التوحٌد، وفً العمل.  -ٕ

فؽلوهم فً التوحٌد نسبتهم له الولد سبحانه، وؼلوهم فً العمل ما ابتدعوه من الرهبانٌة 
كم شبرا بشبر لتركبن سنن من كان لبل: »-ملسو هيلع هللا ىلص  -فً التحلٌل والتحرٌم والعبادة والتكلٌؾ. ولال 

 .(ٓٔ). وهذا صحٌح ال كبلم فٌه(5)«وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه
أن الحوالء بنت توٌت، مرت على عابشة وعندها رسول هللا » ولد ثبت فً الصحاح 

تنام اللٌل خذوا ملسو هيلع هللا ىلص، لالت: فملت: ٌا رسول هللا، هذه الحوالء، وزعموا أنها ال تنام اللٌل؟ فمال: ال 
 .(ٔٔ)«من العمل ما تطٌمون، فوهللا ال ٌسؤم هللا حتى تسؤموا

                                                             
 .11ٗ/ٓٔ(:ص52ٕٕٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .ٕٓٗالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .1ٔٔٔ/ٗ(:ص5٘ٙ، وابن ابً حاتم)11ٗ/ٓٔ(:ص5ٕٕٙٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .11ٗ/ٓٔ(:ص52ٕٕٔأخرجه الطبري) (ٗ)
(٘) . 
 .11ٗ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٕٓٗتفسٌر السعدي: (2)
 .1ٔٔٔ-1ٓٔٔ/ٗاخرجه ابن ابً حاتم: (1)
: ما جاء 1ٔ، كتاب الفتن، باب 12ٔٔ; وأخرجه الترمذي صٕٕٕٕٗ، حدٌث رلم 1ٕٔ/٘أخرجه أحمد (5)

، باب: ذكر األخبار عن 1ٕٗ/1; وأخرجه ابن حبان فً صحٌحه 1ٕٓٔلتركبن سنن من كان لبلكم، حدٌث رلم 
، ولال األلبانً فً صحٌح الترمذي: صحٌح 2ٙٙٙاتباع هذه األمة سنن من لبلهم من األمم، حدٌث رلم 

 .22ٔٔ، حدٌث رلم ٖٕ٘/ٕ
 .ٔٗ/!ٕانظر: أحكام المرآن البن عربً: (ٓٔ)
، وأبو نعٌم فً 55ٕ-51ٕ/ٕ( ، وأبو عوانة 1٘ٗٔعبد بن حمٌد )، وٕٕٓ/ٖٗ(:ص5ٕ٘ٓٙأخرجه أحمد) (ٔٔ)

 .من طرٌك عثمان بن عمر إسناده صحٌح ٘ٙ/ٕ"الحلٌة" 
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ومنها ان اتباع الهوى مفسدة للدٌن والدنٌا، وإذا كان لكل نفس هوى وشهوه، فان العالل -ٖ
ٌحترس من الهوى. ألن العمل والهوى متعادٌان، فإذا كان الهوى عدو العمل وآفته وجب على 

الهوى، فاإلنسان إذا اتبع الهوى نسً هللا، وضل عن سبٌل الرشاد، ولهذا  اإلنسان أن ٌتجرد من
لٌل: "الهوى شرٌن العمى"، و"كم من عمل أسٌر فً ٌدي هوى أمٌر"، ولهذا نهى هللا عن الهوى 

ِ{ ]ص: هبِعِ اْلَهَوى فٌَُِضلهَن َعن َسبٌِِل َّللاه [ ، وفً الحدٌث: "ثبَلٌث ٕٙفمال جل شؤنه: }َوال تَت
 .(ٔ)ِلَكاٌت: شُحٌّ ُمَطاعٌ َوَهًوى ُمتهبٌَع َوإِْعَجاُب اْلَمْرِء بِنَْفِسِه"ُمهْ 

ولد روي أن لممان علٌه السبلم لال البنه: "ٌا بنً أول ما أحذرن من نفسن فان لكل 
نفس هوى وشهوه فان أعطٌتها شهوتها تمادت وطلبت سواها فان الشهوة كامنة فً الملب كمون 

 :(ٖ)،  لال الشاعر(ٕ)لدح أورى وإن ترن توارى" النار فً الحجر إن
 إذا ما أجبت النفس فً كل دعوة                دعتن إلى األمر المبٌح المحرم 

فبل تؽتر أخً بترفع بعض مطٌعً الهوى فً هذه الحٌاة فان الهوى ٌردي اللبٌب، ولد 
 :(ٗ)نسب إلى الفضل بن العباس انه لال

 جاهبلً             وٌردي الهوى ذا الرأي وهو لبٌبلمد ترفع األٌام من كان 
 ولد تحمد الناس الفتى وهو مخطا      وٌعذل فً اإلحسان وهو مصٌب

 :(٘)ومن مفاسد إتباع الهوى
إن اتباع الهوى ـ وهو "ما تمٌل إلٌه النفس مما لم ٌبحه الشرع"،خبلؾ ممصود الشرع ;  -أوال:

إخراج المكلهؾ عن داعٌة هواه ; حتى ٌكون عبداً هلل ألن "الممصد الشرعً من وضع الشرٌعة 
 .(ٙ)اختٌاراً، كما هو عبد هلل اضطراراً"

أن صاحب الهوى ال حَكَمةَ له وال زمام، وال لابد له وال إمام، إلهه هواه، حٌثما تولت  -ثانٌا:
العملٌة، تبع  مراكبه تولى، وأٌنما سارت ركاببه سار، فآراإه العلمٌة، وفتاواه الفمهٌة، وموالفه

ُ َعلَى ِعْلٍم َوَختََم َعلَى  ٌَْت َمِن اتهَخذَ إِلََههُ َهَواهُ َوأََضلههُ َّللاه لهواه، فدخل تحت لوله تعالى: }أَفََرأَ
ِ أَفَبل تَذَكهُروَن{ ]الجاثـٌة  {. ٖٕ:َسْمِعِه َولَْلبِِه َوَجعََل َعلَى بََصِرِه ِؼَشاَوةً فََمْن ٌَْهِدٌِه ِمْن بَْعِد َّللاه

لال عامر بن عبد هللا بن الزبٌر بن العوام: "ما ابتدع رجل بدعة إال أتى ؼداً بما ٌنكره 
 .  (2)الٌوم"

ولال عبد هللا بن عون البصري:"إذا ؼلب الهوى على الملب،استحسن الرجل ما كان 
 .(1)ٌستمبحه"

                                                                                                                                                                               

 من طرٌك ابن وهب. 2ٔ/ٖ( ، والبٌهمً 1ٕٙ٘( ، وابن حبان )ٕٕٓ( )21٘وأخرجه مسلم )
 بد هللا بن سالم.( من طرٌك ع2ٖ٘ٔوأخرجه الطبرانً فً "الشامٌٌن" )

 .( ٕ٘ٗ٘حدٌث ) 1ٕٖص٘أخرجه الطبرانً فً األوسط ج(ٔ)
 .ٖٖٓ/ٗ، والخلك الكامل، دمحم جاد المولى:صٖٓٗانظر:مكاشفة الملوب، للؽزالً: (ٕ)
 .ٖٓٗالبٌت من شواهد الؽززالً فً مكاشفة الملوب: (ٖ)
العباس، ووردت ضمن أبٌات لؤلخضر ،  منسوبه للفضل بن ٖٔٗوردت هذه األبٌات فً مكاشفة الملوب:(ٗ)

 اللهبً مع اختبلؾ فً بعض األلفاظ وهً ضمن دٌوانه ورددت بلفظ:
 ولد ٌحكم األٌام من كان جاهبلً ... وٌردي الهوى ذا الرأي وهو لبٌبُ 
 .وٌحمد فً األمر وهو مخطىء ... وٌعذل فً اإلحسان وهو مصٌب

 ، شبكة الملم الفكرٌة.للشٌخ الدكتور إبراهٌم بن عبدهللا الزهرانً (٘)
 .5ٙٗ/ٕالموافمات، الشاطبً: ( ٙ)

 
. 
ابن بطة، تحمٌك: الدكتور رضا بن نعسان معطً، المدٌنة الشرح واإلبانة على أصول السنهة والدٌانة; (2)

 ..1ٖ، برلم 1ٗٔهـ، ص  ٖٕٗٔالمنورة: مكتبة العلوم والحكم، الطبعة األولى، 
الكتاب المصنؾ فً األحادٌث واآلثار، ابن أبً شٌبة ، تمدٌم وضبط: كمال الحوت، المدٌنة المنورة: مكتبة (1)

 .٘ٗ/ ٖهـ،  5ٓٗٔ، ٔالزمان، ط

https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=ZmVlZGJhY2s6MjYxNTMzODkwNjQwNTU0&av=100031246664390
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=ZmVlZGJhY2s6MjYxNTMzODkwNjQwNTU0&av=100031246664390
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الدلٌل إذا خالؾ هواه  أن صاحب الهوى لٌس له معاٌٌر ضابطة، وال مماٌٌس ثابتة، ٌردُّ  -ثالثا:
ألدنى احتمال، وٌستدل به على ما فٌه من إشكال أو إجمال، وإذا لم ٌستطع رده الدلٌل لموته، 

 .حمله على ؼٌر وجهه، وصرفه عن ظاهره إلى احتمال مرجوح بؽٌر دلٌل
لال شٌخ اإلسبلم: "والمفترلة من أهل الضبلل تجعل لها دٌنًا وأصول دٌن لد ابتدعوه 

ثم ٌعرضون على ذلن المرآن والحدٌث، فإن وافمه احتجوا به اعتضاًدا ال اعتماًدا، وإن  برأٌهم،
خالفه فتارة ٌحرفون الكلم عن مواضعه وٌتؤولونه على ؼٌر تؤوٌله، وهذا فعل أبمتهم، وتارة 

 .(ٔ)نفّوض معناه إلى َّللّا، وهذا فعل عامتهم"  : ٌعرضون عنه، وٌمولون
ذا كان عنده شًء من العلم الشرعً ـ مفزع كل مفتٍر، ومؤوى كل صاحب الهوى ـ إ أن-رابعا:

مبطٍل، ومستشار كل طاغٍ، وفتنة كل جاهل، بما ٌسوؼه لهم من اآلراء الباطلة، وٌسوله لهم من 
 .األدلة الزابفة، وٌلبس علٌهم به من الشبه الصارفة

ٌعموا بها عباد لال الحسن البصري: "شرار عباد هللا الذٌن ٌتبعون شرار المسابل ; ل
 .(ٕ)هللا"

صاحب الهوى تسهل استمالته من لبل أعداء األمة، والمتربصٌن بها الدوابر، أن  -خامسا:
ً ٌلهُب ظهَرها، وعٌناً ٌكشؾ سرها، وٌبدي  فسرعان ما ٌرتد خنجراً فً خاصرة األمة، وسوطا

 .سوأتها، وٌهتن سترها، داعٌةً لتثبٌط العزابم، إماماً لكل متهتن وخابن
أن صاحب الهوى مفرق لجماعة المسلمٌن، مبتػٍ لهم العنت والمشمة، الطعن فً  -سادسا:

 .الصالحٌن دٌدنه، والهمز واللمز دأبه، والحسد طبعه
تراه معتزالً كل من ٌخالؾ هواه، وإن كان أهدى سبٌبل، ممرباً لكل من هو على شاكلته 

 .وإن كان للشٌطان لبٌبل
ع رجل بدعة إال ؼله صدُره على المسلمٌن، واختلجْت منه لال سعٌد بن عنبسة: "ما ابتد

، وذلن ألن "جمٌع المعاصً ٌجتمع فٌها هذان الوصفان، وهما العداوة والبؽضاء، (ٖ)األمانة"
والصد عن ذكر هللا وعن الصبلة، فإن التحاّب والتآلؾ إنما هو باإلٌمان، والعمل الصالح كما 

ْحَمُن ُوّداً{ ]مرٌم:لال تعالى: }إِنه الهِذٌَن آَمنُ  اِلَحاِت َسٌَْجعَُل َلُهُم الره [، أي: ٌلمً 5ٙوا َوَعِملُوا الصه
بٌنهم المحبة، فٌحب بعضهم بعضا، فٌتراحمون، وٌتعاطفون، بما جعل هللا لبعضهم فً للوب 

 بعض من المحبة".
بن وكان ابن طاووس جالسا فجاء رجل من المعتزلة، لال: "فجعل ٌتكلم، لال: فؤدخل ا

طاووس إصبعٌه فً أذنٌه لال: ولال البنه: أي بنً، أدخل إصبعٌن فً أذنٌن واشدد وال تسمع 
 .(ٗ)من كبلمه شٌباً. لال معمر: ٌعنً أن الملب ضعٌؾ"

أنه جاءه رجل فمال: إن فبلنا ٌمرأ علٌن السبلم،  :- رضً هللا عنهما -وعن ابن عمر
 .(٘)رأ علٌه السبلم"لال: بلؽنً أنه لد أحدث، فإن كان أحدث فبل تم

ولال الشوكانً فً تفسٌره لمول هللا تعالى: }وإذا رأٌت الذٌن ٌخوضون فً آٌاتنا...{، 
"وفً هذه اآلٌة موعظة عظٌمة لمن ٌتمسح بمجالسة المبتدعة الذٌن  [:1ٙاآلٌة ]األنعام: 

ة، وبدعهم ٌحرفون كبلم هللا، وٌتبلعبون بكتابه وسنة رسوله، وٌردون ذلن إلى أهوابهم المضل
ٌِّر ما هم فٌه، فَؤَلَلُّ األحوال أن ٌترن مجالستهم، وذلن ٌسٌر  الفاسدة. فإنه إذا لم ٌُْنِكر علٌهم وٌُؽَ
ؼٌر عسٌر. ولد ٌجعلون حضوره معهم مع تنزهه عما ٌتلبسون به شبهةً ٌشبهون بها على 

 .(ٙ)العامة، فٌكون حضوره مفسدة زابدة على مجرد سماع المنكر"

                                                             
 .ٙٙ/1مجموع الفتاوى: (ٔ)
، وتفسٌر ابن رجب:  ٕٓٔ(جامع العلوم والحكم فً شرح خمسٌن حدٌثا من جوامع الكلم، ابن رجب :ٕ)
ٔ/ٗ٘2. 
 .ٕ٘ٔأخرجه ابن بطة فً الشرح واإلبانة ص(ٖ)
 .ٕ٘ٔ/ٔأخرجه البللكابً (ٗ)
 .1ٙ/ٔأخرجه الدارمً (٘)
 .1ٕٔ/ٕفتح المدٌر (ٙ)
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:"فعلى المرء المسلم إذا رأى رجبل ٌتعاطى شٌبا من األهواء - رحمه هللا -البؽوي ولال 
 .(ٔ)والبدع معتمدا، أو ٌتهاون بشًء من السنن أن ٌهجره وٌتبرأ منه، وٌتركه حٌا ومٌتا"

ولال ـ اإلمام أحمد ـ فً رسالته إلى مسدد:"وال تشاور صاحب بدعة فً دٌنن، وال 
 .(ٕ)ترافمه فً سفرن"

إبراهٌم النَخعً: "ال تجالسوا أهل األهواء، فإنه مجالستهم تذهب بنور اإلٌمان،  ولال
 .(ٖ)وتسلب محاسن الوجوه، وتورث البؽٌضة فً للوب المإمنٌن"

 
 المرآن

َعَصْوا َوَكانُوا }لُِعَن ال ِذٌَن َكفَُروا ِمْن بَنًِ إِْسَرائٌَِل َعلَى ِلَساِن َداُووَد َوِعٌَسى اْبِن َمْرٌََم ذَِلَن بَِما 
 [44({ ]المائدة: 44ٌَْعتَُدوَن )
 التفسٌر:

-ٌخبر تعالى أنه طرد من رحمته الكافرٌن من بنً إسرابٌل فً الكتاب الذي أنزله على داود 
بور، وفً الكتاب الذي أنزله على عٌسى  -علٌه السبلم وهو اإلنجٌل;  -علٌه السبلم  -وهو الزه

 حرمات هللا.بسبب عصٌانهم واعتدابهم على 
}لُِعَن الهِذٌَن َكفَُروا ِمْن َبنًِ إِْسَراِبٌَل َعلَى ِلَساِن َداُووَد َوِعٌَسى اْبِن َمْرٌََم{ لوله تعالى: 
طرد هللا من رحمته الكافرٌن من بنً إسرابٌل فً الكتاب الذي أنزله على  [، أي:"21]المابدة: 

بور، وفً الكتاب ال -علٌه السبلم-داود  وهو  -علٌه السبلم  -ذي أنزله على عٌسى وهو الزه
 .(ٗ)اإلنجٌل "
}َعلَى ِلَساِن َداُووَد َوِعٌَسى اْبِن أي: طردوا وأبعدوا عن رحمة هللا،: لال السعدي:" 
 .(٘)" أي: بشهادتهما وإلرارهما، بؤن الحجة لد لامت علٌهم، وعاندوهاَمْرٌََم{، 

من بنً إسرابٌل من دهر طوٌل، فٌما  ٌخبر تعالى أنه لعن الكافرٌن لال ابن كثٌر:" 
 .(ٙ)أنزل على داود نبٌه، علٌه السبلم، وعلى لسان عٌسى ابن مرٌم"

الذٌن لعنوا على لسان داود: هم أصحاب السبت، والذٌن لعنوا على  لال السمعانً:" 
لسان عٌسى: أصحاب المابدة، وأولبن الذٌن جعلهم هللا لردة، وهإالء الذٌن جعلهم هللا 

 .(2)خنازٌر"
لد تمرر فً ؼٌر موضع من المرآن ما جرى فً مدة موسى من كفر  لال ابن عطٌة:" 

 علٌه السبلم كان مشاهدا فً ولت نزول المرآن، فخصت بعضهم وعتوهم، وكذلن أمرهم مع دمحم
هذه اآلٌة داود وعٌسى إعبلما بؤنهم لعنوا فً الكتب األربعة وأنهم لد لعنوا على لسان ؼٌر 

 .(1)موسى ودمحم علٌهما السبلم"
 إن لٌل: على أي وجه لعنوا على ألسنتهما؟، لٌل فً ذلن أوجه:  لال الراؼب:" 

 ما استحموا به اللعن، فلعناهم بؤسمابهم، وذلن راجع إلى آبابهم.األول: أنهم فعلوا 
 الثانً: أنهما لاال: من لم ٌفعل كذا فلعنة هللا علٌه، فعصو، فصاروا ملعونٌن من هذا الوجه.

الثالث: أن هللا تعالى لما أنزل على كل واحد منهما كتابا التضى أن من خالفه فهو ملعون، 
 .(5)ذا الوجه ملعونٌن"فخالؾ هإالء، فصاروا من ه

                                                             
 .ٕٕٗ/ٔشرح السنة (ٔ)
 .21٘/ٖالشرعٌة: اآلداب(ٕ)
 .2ٖٔ/ٔ(:ص2ٖ٘اإلبانة: )(ٖ)
 .ٕٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٕٓٗتفسٌر السعدي: (٘)
 .ٓٙٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .ٙ٘/ٕتفسٌر السمعانً: (2)
 .ٖٕٕ/ٕالمحرر الوجٌز: (1)
 .2ٔٗ-ٙٔٗ/٘تفسٌر الراؼب األصفهانً: (5)
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ابن عباس:}لعن الذٌن كفروا من بنً إسرابٌل على لسان داود{، ٌعنً: لعنوا فً عن  
 .(ٔ)اإلنجٌل على لسان عٌسى بن مرٌم، ولعنوا فً الزبور على لسان داود"

لعنوا بكل لسان على عهد موسى فً التوراة،  وفً رواٌة اخرى عن ابن عباس أٌضا:" 
ٌسى فً اإلنجٌل ولعنوا على عهد داود فً الزبور، ولعنوا على عهد دمحم ولعنوا على عهد ع

 .(ٕ)ملسو هيلع هللا ىلص فً المرآن"
خالطوهم بعد النهً فً تجاراتهم، فضرب هللا للوَب بعضهم  وعن ابن عباس أٌضا:" 

 .(ٖ)ببعض، فهم ملعونون على لسان داود وعٌسى ابن مرٌم"
ٌمول: لعنوا على لسان داود فصاروا  :"(ٙ)مالن الؽفاري ، وأبو(٘)، ولتادة(ٗ)لال مجاهد 

 .(2)لردة، ولعنوا على لسان عٌسى بن مرٌم فصاروا خنازٌر"
وذكر المسخ لٌس مما تعطٌه ألفاظ اآلٌة، وإنما تعطً ألفاظ اآلٌة أنهم لال ابن عطٌة:"

لنبً فً زمنه وعلى لعنهم هللا وأبعدهم من رحمته وأعلم بذلن العباد المإمنون على لسان داود ا
 .(1)لسان عٌسى فً زمنه"

عن ابن جرٌج لال، لال ابن عباس:"لوله:}لعن الذٌن كفروا من بنً إسرابٌل{، بكل و 
لسان لُِعنوا: على عهد موسى فً التوراة، وعلى عهد داود فً الزبور، وعلى عهد عٌسى فً 

لال ابن جرٌج: ولال آخرون: لعن الذٌن كفروا من  اإلنجٌل، ولعنوا على لسان دمحم ملسو هيلع هللا ىلص فً المرآن
بنً إسرابٌل على لسان داود ، على عهده، فلعنوا بدعوته. لال: مره داود على نفر منهم وهم فً 
بٌت فمال: من فً البٌت ؟ لالوا: خنازٌر. لال: اللهم اجعلهم خنازٌر!  فكانوا خنازٌر. لال: ثم 

ًّ وعلى أمً، واجعلهم لردة أصابتهم لعنته، ودعا علٌهم عٌسى فم ال: اللهم العن من افترى عل
 .(5)خاسبٌن!"
لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "إن الرجل من بنً إسرابٌل كان إذا رأى  لال عبدهللا بن مسعود: 

أخاه على الذنب نهاه عنه تعزٌرا، فإذا كان من الؽد ٌمنعه ما رأى منه أن ٌكون أكٌله وخلٌطه 
ً حدٌث هارون وشرٌبه ثم اتفما فً المتن. فلما رأى هللا ذلن منهم ضرب للوب وف -وشرٌكه

بعضهم على بعض ولعنهم على لسان نبٌهم داود وعٌسى بن مرٌم ذلن بما عصوا وكانوا 
ٌعتدون. ثم لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: والذي نفسً بٌده لتؤمرن بالمعروؾ ولتنهن عن المنكر ولتؤخذن 

المسًء ولتؤطرنه على الحك أطرا أو لٌضربن هللا بملوب بعضكم على بعض أو على ٌدي 
 .(ٓٔ)لٌلعنكم كما لعنهم"

عن أبً عبٌدة لال، لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "إن بنً إسرابٌل لما ولع فٌهم النمُص، كان  
ٌِْب فٌنهاه عنه، فإذا كان الؽُد، لم ٌمنعه ما  رأى منه أن ٌكون أكٌله الرجل ٌرى أخاه على الره

وشرٌبه وخلٌطه، فضرب هللا للوَب بعضهم ببعض، ونزل فٌهم المرآن فمال: لُعن الذٌن كفروا 
من بنً إسرابٌل على لسان داود وعٌسى ابن مرٌم  حتى بلػ  ولكن كثًٌرا منهم فاسمون، لال: 

على ٌََديِ الظالم فتؤطروه على الحك وكان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص متكبًا فجلس، ولال: ال حتى تؤخذوا 
 .(ٔٔ)أطًرا "

                                                             
 .1ٕٔٔ-1ٔٔٔ/ٗ(:صٕٙٙٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .1ٕٔٔ/ٗ(:صٖٙٙٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .5ٓٗ-15ٗ/ٓٔ(:صٖٕٓٓٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .5ٓٗ/ٓٔ(:صٖٕٔٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .5ٓٗ/ٓٔ(:صٖٖٕٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 . واللفظ له.1ٕٔٔ/ٗ(:صٗٙٙٙانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .1ٕٔٔ/ٗ(:صٗٙٙٙأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 ٕٕٗ/ٕالمحرر الوجٌز: (1)
 .5ٓٗ/ٓٔ(:صٕٖٕٓٔأخرجه الطبري) (5)
، أبو داود كتاب ٖٕ٘/ ٘ 2ٖٗٓالترمذي كتاب التفسٌر رلم  ، و1ٔٔٔ/ٗ(:صٔٙٙٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)

 .2ٖٖٗالمبلحم رلم 
 .5ٗٗ-5ٖٗ/ٓٔ(:ص5ٖٕٓٔأخرجه الطبري) (ٔٔ)
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بسبب  [، أي:ذلن اللعن"21}ذَِلَن بَِما َعَصْوا َوَكانُوا ٌَْعتَُدوَن{ ]المابدة: لوله تعالى: 
 .(ٔ)عصٌانهم واعتدابهم على حرمات هللا"

 .(ٕ)أي: ذلن اللعن بمعصٌتهم واعتدابهم" لال الزجاج:" 
واللعن بعصٌانهم هلل، وظلمهم لعباد هللا، صار سببا }ذلن{ الكفر لال السعدي:أي:" 

 .(ٖ)لكفرهم وبعدهم عن رحمة هللا، فإن للذنوب والظلم عموبات"
 .(ٗ)بسبب عصٌانهم هلل واعتدابهم على خلمه" لال ابن كثٌر:" 
بما عصوا هللا فخالفوا أمره  وكانوا ٌعتدون ، ٌمول: وكانوا  لال الطبري:أي:" 

 .(٘)ٌتجاوزون حدوَده"
 .(ٙ)االعتداء والتعدي والعدوان خروج عما حد ورسم" لال الراؼب:" 
 .(2)اجتنبوا المعصٌة والعرفان فإن بنا ملن من ملن لبلكم من الناس" لال لتادة:" 
 الفوابد:

 العصٌان واالعتداء ٌنتجان لصاحبهما الحرمان والخسران. -ٔ
بؤعداء هللا تعالى ترن األمر بالمعروؾ التحذٌر من التؽٌٌر للحك والتبدٌل ألنه من التشبه -ٕ

 والنهً عن المنكر ولد جاء الذم البلٌػ والوعٌد الشدٌد على ذلن كما فً اآلٌة.
 المرآن

 [44({ ]المائدة: 44}َكانُوا اَل ٌَتَنَاَهْوَن َعْن ُمْنَكٍر فَعَلُوهُ لَبِئَْ  َما َكانُوا ٌَْفعَلُوَن )
 التفسٌر:

بالمعاصً وٌرضونها، وال ٌَْنهى بعُضهم بعًضا عن أّيِ منكر  كان هإالء الٌهود ٌُجاهرون
 فعلوه، وهذا من أفعالهم السٌبة، وبه استحموا أن ٌُْطَرُدوا من رحمة هللا تعالى.

ٌَتَنَاَهْوَن َعْن ُمْنَكٍر فَعَلُوهُ{ ]المابدة: لوله تعالى:  كان هإالء الٌهود  [، أي:"25}َكانُوا اَل 

 .(1)ٌُجاهرون بالمعاصً وٌرضونها، وال ٌَْنهى بعُضهم بعًضا عن أّيِ منكر فعلوه"
 .(5)ال تتناهى أنفسهم بعد أن ولعوا فً الكفر" لال ابن جرٌج:" 
 .(ٓٔ)معناه ال ٌنهى بعضهم بعضا عن المنكر" لال الجصاص:" 
كان هإالء الٌهود الذٌن لعنهم هللا ال ٌنتهون عن منكر فعلوه، وال ٌنهى  لال الطبري:" 

 .(ٔٔ)المعاصً التً كانوا ٌعصون هللا بها"«: المنكر»بعضهم بعًضا، وٌعنً بـ
أي: كانوا ٌفعلون المنكر، وال ٌنهى بعضهم بعضا، فٌشترن بذلن  لال السعدي:" 

لدرته على ذلن، وذلن ٌدل على تهاونهم  المباشر، وؼٌره الذي سكت عن النهً عن المنكر مع
بؤمر هللا، وأن معصٌته خفٌفة علٌهم، فلو كان لدٌهم تعظٌم لربهم لؽاروا لمحارمه، ولؽضبوا 

 .(ٕٔ)لؽضبه"
ذم هللا تعالى هذه الفرلة الملعونة بؤنهم كانوا ال ٌتناهون عن منكر فعلوه  لال ابن عطٌة:"

هى منهم ناه فعن ؼٌر جد، بل كانوا ال ٌمتنع الممسن أي إنهم كانوا ٌتجاهرون بالمعاصً وإن ن
منهم عن مواصلة العاصً ومإاكلته وخلطته، واإلجماع على أن النهً عن المنكر واجب لمن 

                                                             
 .ٕٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .51/!ٕمعانً المرآن: (ٕ)
 .ٌٕٓٗر السعدي:تفس (ٖ)
 .ٓٙٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .5٘ٗ/ٓٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .ٙٔٗ/٘تفسٌر الراؼب االصفهانً: (ٙ)
 .1ٕٔٔ/ٗ(:ص٘ٙٙٙأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .ٕٔٔالتفسٌر المٌسر: (1)
 .5ٙٗ/ٓٔ(:صٖٖٕٔٔأخرجه الطبري) (5)
 .1ٓٔ/ٗأحكام المرآن: (ٓٔ)
 .5ٙٗ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .ٕٓٗتفسٌر السعدي: (ٕٔ)
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أطاله ونهى بمعروؾ وأمن الضرر علٌه وعلى المسلمٌن، فإن تعذر على أحد النهً لشًء من 
ذا المنكر، ولال حذاق أهل العلم: لٌس من  هذه الوجوه ففرض علٌه اإلنكار بملبه وأن ال ٌخالط

شروط الناهً أن ٌكون سلٌما من المعصٌة، بل ٌنهى العصاة بعضهم بعضا، ولال بعض 
األصولٌٌن فرض على الذٌن ٌتعاطون الكإوس أن ٌنهى بعضهم بعضا. واستدل لابل هذه الممالة 

 .(ٔ)وذمهم على ترن التناهً" بهذه اآلٌة، ألن لوله ٌتناهون وفعلوه ٌمتضً اشتراكهم فً الفعل
 .(ٕ)التناهً: تفاعل من النهً، والمنكر: كل ما أنكره الشرع" لال السمعانً:" 
التناهى: أن ٌنهى بعضهم بعضا، واالنتهاء االنزجار، وهو أبلػ من  لال الراؼب:" 

 .(ٖ)االنتهاء والمعنى لم ٌكونوا ٌنتهون، وال ٌتناهون عن المبح الذي أناطوه"
عبد الرحمن بن زٌد بن أسلم:" كانت معصٌتهم كانوا ال ٌتناهون عن منكر لال  

  .(ٗ)فعلوه"
عن أبً عبٌدة، عن عبد هللا لال: "لما فشا المنكر فً بنً إسرابٌل، جعل الرجل ٌلَمى 
الرجل فٌمول: ٌا هذا، اتك هللا! ثم ال ٌمنعه ذلن أن ٌإاكله وٌشاربه. فلما رأى هللا ذلن منهم، 

بعضهم على بعض، ثم أنزل فٌهم كتابًا: }لعن الذٌن كفروا من بنً إسرابٌل على  ضرب بملوب
لسان داود وعٌسى ابن مرٌم ذلن بما عصوا وكانوا ٌعتدون كانوا ال ٌتناَهْون عن منكر فعلوه 

، حتى لببس ما كانوا ٌفعلون{، وكان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ُمتهكبًا، فجلس ولال: كبل والذى نفسً بٌده
 .(٘)تؤِطُروا الظالم على الحك أْطًرا "

لال أبو بكر فً هذه اآلٌة مع ما ذكرنا من الخبر فً تؤوٌلها داللة على النهً  لال الجصاص:"
 .(ٙ)عن مجالسة المظهرٌن للمنكر وأنه ال ٌكتفى منهم بالنهً دون الهجران"

ٌَْفعَلُوَن{ ]المابدة: لوله تعالى:   .(2)لببس الفعل كانوا ٌفعلون" :[، أي:"25}لَبِبَْس َما َكانُوا 
 .(1)أي: لببس سٌبا فعلهم" لال الزجاج:" 

وهذا لسم من هللا تعالى ذكره ٌمول: ألسم:لببس الفعل كانوا ٌفعلون، فً  لال الطبري:" 
 .(5)تركهم االنتهاء عن معاصً هللا تعالى ذكره، وركوب محارمه، ولتل أنبٌاء هللا ورسله"

للتعجٌب من سوء فعلهم، مإكدا لذلن  : لوله}لَبِبَْس َما َكانُوا ٌَْفعَلُوَن{: "لال الزمخشري 
بالمسم، فٌا حسرة على المسلمٌن فً إعراضهم عن باب التناهى عن المناكٌر، وللة عبثهم به، 
كؤنه لٌس من ملة اإلسبلم فً شًء مع ما ٌتلون من كبلم هللا وما فٌه من المبالؽات فً هذا 

لمعصٌة واالعتداء؟ للت: من لبل أن الباب. فان للت: كٌؾ ولع ترن التناهى عن المنكر تفسٌرا ل
هللا تعالى أمر بالتناهى، فكان اإلخبلل به معصٌة وهو اعتداء، ألن فً التناهى حسبما للفساد 

 فكان تركه على عكسه. فإن للت: ما معنى وصؾ المنكر بفعلوه، وال ٌكون النهى بعد الفعل؟
لوه، أو عن منكر أرادوا فعله، كما للت: معناه ال ٌتناهون عن منكر فعلوه، أو عن مثل منكر فع

ترى أمارات الخوض فً الفسك وآالته تسوى وتهٌؤ فتنكر. وٌجوز أن ٌراد: ال ٌنتهون وال 
ٌمتنعون عن منكر فعلوه، بل ٌصبرون علٌه وٌداومون على فعله. ٌمال: تناهى عن األمر وانتهى 

 .(ٓٔ)عنه إذا امتنع منه وتركه"
 الفوابد:

                                                             
 ٕٕٗ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٔ)
 .ٙ٘/ٕتفسٌر السمعانً: (ٕ)
 .1ٔٗ-2ٔٗ/٘تفسٌر الراؼب االصفهانً: (ٖ)
 .1ٕٔٔ/ٗ(:صٙٙٙٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .5ٕٗ/ٓٔ(:ص2ٖٕٓٔأخرجه الطبري) (٘)
 .1ٓٔ/ٗأحكام المرآن: (ٙ)
 .5ٙٗ/ٓٔتفسٌر الطبري: (2)
 .55ٔ/ٕمعانً المرآن: (1)
 .5ٙٗ/ٓٔتفسٌر الطبري: (5)
 .2ٙٙ/ٔالكشاؾ: (ٓٔ)
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 منكر ووخامة عالبته على المجتمع.حرمة السكوت عن ال -ٔ
 :(ٔ)موجب للعموبة، لما فٌه من المفاسد العظٌمة -مع المدرة-إن السكوت عن المنكر  -ٕ

كما ٌجب اجتناب -منها: أن مجرد السكوت، فعل معصٌة، وإن لم ٌباشرها الساكت. فإنه  -
 فإنه ٌجب اإلنكار على من فعل المعصٌة. -المعصٌة

 ٌدل على التهاون بالمعاصً، وللة االكتراث بها.ومنها: ما تمدم أنه  -
ومنها: أن ذلن ٌجرئ العصاة والفسمة على اإلكثار من المعاصً إذا لم ٌردعوا عنها،  -

فٌزداد الشر، وتعظم المصٌبة الدٌنٌة والدنٌوٌة، وٌكون لهم الشوكة والظهور، ثم بعد 
ى ما كانوا ٌمدرون ذلن ٌضعؾ أهل الخٌر عن مماومة أهل الشر، حتى ال ٌمدرون عل

 علٌه أوال.
مع  -ٌندرس العلم، وٌكثر الجهل، فإن المعصٌة -فً ترن اإلنكار للمنكر -ومنها: أن  -

ٌظن  -تكررها وصدورها من كثٌر من األشخاص، وعدم إنكار أهل الدٌن والعلم لها 
أنها لٌست بمعصٌة، وربما ظن الجاهل أنها عبادة مستحسنة، وأي مفسدة أعظم من 

 د ما حرم هللا حبلال؟ وانمبلب الحمابك على النفوس ورإٌة الباطل حما؟ "اعتما
ومنها: أن السكوت على معصٌة العاصٌن، ربما تزٌنت المعصٌة فً صدور الناس،  -

 والتدى بعضهم ببعض، فاإلنسان مولع بااللتداء بؤضرابه وبنً جنسه، ومنها ومنها.
هللا تعالى أن بنً إسرابٌل الكفار منهم لعنهم  فلما كان السكوت عن اإلنكار بهذه المثابة، نص

 بمعاصٌهم واعتدابهم، وخص من ذلن هذا المنكر العظٌم.
دلت هذه اآلٌة على المذهب الصحٌح األشعرى، من أن متعلك النهً فعل وهو الترن، خبلفا -ٖ

ى ، ووجه داللة اآلٌة عل(ٕ)«إن متعلمه نفى محض وعدم صرؾ»ألبى هاشم المعتزلً فً لوله 
أن متعلمه فعل، أنه عبر عن ترن التناهى الذي ولع توبٌخهم علٌه بالفعل، حٌث لال: }لببس ما 

كانوا ٌفعلون{، أى: لببس الترن للتناهً فعبل، كما تمول: زٌد ببس الرجل، فتجعل الرجل والعا 
 على زٌد. 

 ٌنهاهم ولد سمى تركهم للنهى عن المنكر فً اآلٌة السالفة لبل هذه صنعا، فمال: }لوال
الربانٌون واألحبار{ إلى لوله: }لببس ما كانوا ٌصنعون{ وذلن أبلػ فً الداللة على أن متعلك 

 .(ٖ)أمكن من الفعل فً الداللة على اإلثبات« الصنع»النهى أمر ثابت، إذ 
 

 المرآن
ٌِْهْم َوِفً }تََرى َكثًٌِرا ِمْنُهْم ٌَتََول ْوَن ال ِذٌَن َكفَُروا لَبِئَْ  َما لَد َمْت  ُ َعلَ لَُهْم أَْنفُسُُهْم أَْن َسِخَط ّللا 

 [4ٓ({ ]المائدة: 4ٓاْلعَذَاِب هُْم َخاِلُدوَن )
 التفسٌر:

كثًٌرا من هإالء الٌهود ٌتخذون المشركٌن أولٌاء لهم، ساء ما عملوه من  -أٌها الرسول-تََرى 
 ذاب هللا ٌوم المٌامة.المواالة التً كانت سببًا فً ؼضب هللا علٌهم، وخلودهم فً ع

أٌها -[، أي:" تََرى 1ٓلوله تعالى:}تََرى َكثًٌِرا ِمْنُهْم ٌَتََولهْوَن الهِذٌَن َكفَُروا{ ]المابدة:  
 .(ٗ)كثًٌرا من هإالء الٌهود ٌتخذون المشركٌن أولٌاء لهم" -الرسول
بدة األوثان المعنى: ترى ٌا دمحم كثٌراً من الٌهود ٌوالون المشركٌن من ع لال مكً:" 

 .(٘)وٌعادون أولٌاء هللا"
أي: من الٌهود ٌتولون كفار مكة، ٌعنً كعب بن األشرؾ وأصحابه حٌن  لال الواحدي:" 

 .(ٔ)"–ملسو هيلع هللا ىلص  -استجاشوا المشركٌن على رسول هللا 

                                                             
 .ٕٓٗانظر: تفسٌر السعدي: (ٔ)
 (.ٔ، الهامش)2ٙٙ/ٔانظر: االنتصاؾ فٌما تضمنه الكشاؾ: (ٕ)
 (.ٔ، الهامش)2ٙٙ/ٔانظر: االنتصاؾ فٌما تضمنه الكشاؾ: (ٖ)
 .ٕٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .1ٕٖٔ/ٖالهداٌة ؼلى بلوغ النهاٌة: (٘)
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 .(ٕ)هم منافمو أهل الكتاب، كانوا ٌوالون المشركٌن وٌصافونهم" لال الزمخشري:" 
}ترى كثٌرا{، ٌحتمل أن ٌكون رإٌة للب وعلى هذا فٌحتمل أن ٌرٌد  ن عطٌة:"لال اب 

من األسبلؾ المذكورٌن، أي ترى اآلن إذا خبرنان، وٌحتمل أن ٌرٌد من معاصري دمحم صلى 
هللا علٌه وسلم ألنه كان ٌرى ذلن من أمورهم ودالبل حالهم، وٌحتمل أن تكون الرإٌة رإٌة 

 .(ٖ)"-ملسو هيلع هللا ىلص-دمحم عٌن فبل ٌرٌد إال معاصري 
 [، ثبلثة وجوه:1ٓفً لوله تعالى:}كثٌرا ِمْنُهْم{]المابدة:  وفً عود الضمٌر 
أن الضمٌر فً }منهم { راجع إلى الٌهود، وهم كعب بن األشرؾ وأصحابه، ٌتولون أحدهما: 

، (ٗ)الجصاص عن الحسن وؼٌرهحكاه  -ملسو هيلع هللا ىلص-كفار لرٌش حٌن خرجوا إلٌهم ٌجٌشون على النبً 
 .(٘)وبه لال مماتل

والثانً: أنه راجع إلى أهل الكتاب، }والذٌن كفروا{ هم عبدة األوثان توالهم أهل الكتاب على 
 .(ٙ) معاداة النبً ملسو هيلع هللا ىلص ومحاربته

، (2)ن عباسابأنه راجع إلى المنافمٌن،  ٌتولون الذٌن كفروا، ٌعنً: الٌهود. وهذا لول والثالث: 
 . (ٓٔ)، والكلبً(5)، والحسن(1)ومجاهد

 .(ٔٔ)لال الواحدي:"وهذا المول ٌإكده ما بعد هذه اآلٌة"
ِهْم{ ]المابدة:  ٌْ ُ َعلَ َمْت لَُهْم أَْنفُسُُهْم أَْن َسِخَط َّللاه [، أي:" ساء ما 1ٓلوله تعالى:}لَبِبَْس َما لَده

 .(ٕٔ) علٌهم"عملوه من المواالة التً كانت سببًا فً ؼضب هللا
 .(ٖٔ)عن ابن عباس:}لببس ما لدمت لهم أنفسهم{، لال: أمرتهم"

لال السمرلندي:" معناه: لببس الفعل الذي كانوا ٌستوجبون به السخط من هللا تعالى 
 .(ٗٔ)وٌوجب لهم العموبة والعذاب"

 .(٘ٔ)أي: ببسما لدموا لمعادهم أن سخط هللا علٌهم" لال ابن الجوزي:"

أُلسم: لببس الشًء الذي لدمت لهم أنفسهم أمامهم إلى معادهم فً اآلخرة  لال الطبري:"
 .(ٙٔ)}أْن سخط هللا علٌهم{، ٌمول: لّدمت لهم أنفسهم سخط هللا علٌهم بما فعلوا"

ٌعنً: بذلن مواالتهم للكافرٌن، وتركهم مواالة المإمنٌن، التً أعمبتهم  لال ابن كثٌر:"
ُ نفالًا فً للوبهم، وأسخطت هللا ع لٌهم سخًطا مستمًرا إلى ٌوم معادهم ; ولهذا لال: } أَْن َسِخَط َّللاه
ٌِْهْم {، فسر بذلن ما ذمهم به"  .(2ٔ)َعلَ

 :(1ٔ)[، وجهٌن1ٓ:}تََرى َكثًٌِرا ِمْنُهْم ٌَتََولهْوَن الهِذٌَن َكفَُروا{ ]المابدة: وٌحتمل لوله تعالى:

                                                                                                                                                                               
 .5ٕٗ-5ٔٗ/2البتفسٌر البسٌط: (ٔ)
 .2ٙٙ/ٔالكشاؾ: (ٕ)
 .ٕٕٗ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٖ)
 .5ٓٔ/ٗانظر: احكام المرىن للجصاص:(ٗ)
 .5ٙٗ/ٔانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (٘)
 .5ٓٔ/ٗانظر: احكام المرىن للجصاص: (ٙ)
 .2ٗ٘/ٔ، وزاد المسٌر:1٘/ٖ، وتفسٌر البؽوي:5ٕٗ/2انظر: التفسٌر البسٌط: (2)
 .2ٗ٘/ٔ، وزاد المسٌر:1٘/ٖ، وتفسٌر البؽوي:5ٕٗ/2انظر: التفسٌر البسٌط: (1)
 .2ٗ٘/ٔ، وزاد المسٌر:1٘/ٖ، وتفسٌر البؽوي:5ٕٗ/2انظر: التفسٌر البسٌط: (5)
 .ٔٔٗ/ٔانظر: بحر العلوم: (ٓٔ)
 .5ٕٗ/2التفسٌر البسٌط:(ٔٔ)
 .ٕٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٕٔ)
 .1ٕٔٔ/ٗ(:ص2ٙٙٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖٔ)
 .ٔٔٗ/ٔبحر العلوم: (ٗٔ)
 .2ٗ٘/ٔزاد المسٌر: (٘ٔ)
 .52ٗ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٙٔ)
 .٘ٙٔ-ٗٙٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (2ٔ)
 .2ٔ٘/ٖانظر: تفسٌر الماترٌدي: (1ٔ)
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كفروا{، من مشركً العرب وؼٌرهم، كانوا ٌظاهرون ٌعنً: من الٌهود: }ٌتولون الذٌن أحدهما: 
 والمإمنٌن، وٌعاونون علٌهم، ولد كان من الفرٌمٌن جمٌعا ذلن. -ملسو هيلع هللا ىلص  -على رسول هللا 

صلى هللا علٌه  -والثانً: أن لوله: }ترى كثٌرا منهم{، أي: من هإالء الذٌن شهد لهم رسول هللا 
}لُْل ٌَا أَْهَل اْلِكتَاِب اَل تَْؽلُوا ِفً  ٌعنً: أسبلفهم ورإساءهم; كموله:ٌتولون الذٌن كفروا،  -وسلم 

هبِعُوا أَْهَواَء لَْوٍم لَْد َضلُّوا ِمْن لَْبُل َوأََضلُّوا َكثًٌِرا َوَضلُّوا َعْن َسوَ  ٌَْر اْلَحّكِ َواَل تَت اِء السهبٌِِل{ ِدٌنِكُْم َؼ
 ا أهواءهم.[، تولى هإالء أولبن واتبعو22]المابدة: 
[، أي:" أي وفً عذاب جهنم مخلّدون 1ٓلوله تعالى:}َوفًِ اْلعَذَاِب هُْم َخاِلُدوَن{ ]المابدة:  

 .(ٔ)أبد اآلبدٌن"
 (ٕ)ٌعنً: دابمون" لال السمرلندي:"

 .(ٖ)ٌعنً ٌوم المٌامة" لال ابن كثٌر:" 
مامهم وُمكثهم ٌمول: وفً عذاب هللا ٌوم المٌامة  هم خالدون ، دابم مُ  لال الطبري:" 

 .(ٗ)فٌه"
 الفوابد:

 حرمة مواالة أهل الكفر والشر والفساد. -ٔ
أن مواالة الكفار موجبة لسخط هللا، والخلود فً العذاب  بمجردها، وإن كان اإلنسان خابفاً،  -ٕ

 إال من أكره بشرطه، إذ ان المواالة بمجردها ال تعد كفراً.
، وهً من صفات هللا الفعلٌة الخبرٌة،  مع «الّسخط»صفة:فً اآلٌة الّدلٌل على إثبات -ٖ

اإلعتماد بؤن صفاته ـ تعالى ـ لٌست كالّصفات، كما أّن ذاته ـ تعالى ـ لٌست كذاتنا; فالمجّسم 
والممثّل ٌعبد صنًما، والمعّطل والنّافً ٌعبد عدًما، والمثبت المنّزه ٌعبد حٌاا لٌوًما واحًدا ال شرٌن 

ا كبًٌرا.له فً ذاته وصفا  ته; فتعالى هللا عّما ٌمول الّظالمون النّافون والمشبّهون علوا

ٌمول ألهل الجنة: ٌا أهل  -عز وجل  -: "إن هللا -رضً هللا عنه  -أبً سعٌد الخدري  
الجنة! فٌمولون: لبٌن وسعدٌن ... ]إلى أن لال فٌه[: فٌمول: أال أعطٌكم أفضل من ذلن؟ 

ذلن؟ فٌمول: أحل علٌكم رضوانً; فبل أسخط علٌكم بعده فٌمولون: وأي شًء أفضل من 
 .(٘)أبداً"

لال أبو إسماعٌل الصابونً: "وكذلن ٌمولون فً جمٌع الصفات ]ٌعنً: اإلثبات[ التً  
نزل بها المرآن ووردت بها األخبار الصحاح من السمع والبصر والعٌن ... والرضا والسخط 

" ...(ٙ). 
فإن" السخط: هو عدم الرضا، والسخط إلى الكراهة والفرق بٌن السخط والؽضب،  

، والسخط ٌعدى بها تارة، وبنفسه أخرى; «على»ألرب منه إلى الؽضب، فإن الؽضب ٌعدى بـ
وبٌن السخط والؽضب فرق واضح: كثًٌرا ما ٌمابل السخط بالرضا، والؽضب ال ٌمابل به; وفٌه 

 .(2)مة"إثبات الرضا; فإن هللا ٌرضى حمٌمة كما أنه ٌسخط حمٌ
 

 المرآن

                                                             
 .ٕٖٖصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .ٔٔٗ/ٔبحر العلوم: (ٕ)
 .٘ٙٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر:(ٖ)
 .52ٗ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
(، ومسلم فً كتاب الجنة 2٘ٔ1التوحٌد، باب كبلم الرب مع أهل الجنة، برلم )أخرجه البخاري فً كتاب (٘)

 (.1ٕ5ٕوصفها ونعٌم أهلها، باب إحبلل الرضوان على أهل الجنة فبل ٌسخط علٌهم أبدا، برلم )
 .٘عمٌدة السلؾ أصحاب الحدٌث:(ٙ)
ٌخ، أخرجها وأعدها للطبع: د. عبد شرح العمٌدة الواسطٌة من تمرٌرات: سماحة الشٌخ دمحم بن إبراهٌم آل الش(2)

 .(1ٖ/ ٔالمحسن بن دمحم بن لاسم )
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ٌِْه َما ات َخذُوهُْم أَْوِلٌَاَء َولَِكن  َكثًٌِرا مِ  ِ َوَما أُْنِزَل إِلَ ًّ ِ َوالن بِ ْنُهْم فَاِسمُوَن }َولَْو َكانُوا ٌُْإِمنُوَن بِاَّلل 
 [4ٔ({ ]المائدة: 4ٔ)

 التفسٌر:
وا ولو أن هإالء الٌهود الذٌن ٌناصرون المشركٌن كانوا لد آمنوا باهلل  تعالى والنبً دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، وألرُّ

ما اتخذوا الكفار أصحابًا وأنصاًرا، ولكن كثًٌرا منهم  -وهو المرآن الكرٌم-بما أنزل إلٌه 
 خارجون عن طاعة هللا ورسوله.

ٌِْه َما اته   َل ِ َوَما أُْنِزَل إِ ًّ ِب ِ َوالنه َخذُوهُْم أَْوِلٌَاَء{ ]المابدة: لوله تعالى:}َوَلْو َكانُوا ٌُْإِمنُوَن بِاَّلله
[، أي:" ولو أن هإالء الٌهود الذٌن ٌناصرون المشركٌن كانوا لد آمنوا باهلل تعالى والنبً دمحم 1ٔ

وا بما أنزل إلٌه   .(ٔ)ما اتخذوا الكفار أصحابًا وأنصاًرا " -وهو المرآن الكرٌم-ملسو هيلع هللا ىلص، وألرُّ
إٌمانا خالصا ؼٌر نفاق ما اتخذوا المشركٌن  {ا ٌإمنونولو كانو لال الزمخشري:أي:"} 

أولٌاء ٌعنى أن مواالة المشركٌن كفى بها دلٌبل على نفالهم، وأن إٌمانهم لٌس بإٌمان.. ولٌل 
معناه: ولو كانوا ٌإمنون باهلل وموسى كما ٌدعون، ما اتخذوا المشركٌن أولٌاء كما لم ٌوالهم 

 .(ٕ)المسلمون"
ي: لو آمنوا حك اإلٌمان باهلل والرسل والفرلان، لما ارتكبوا ما ارتكبوه أ لال ابن كثٌر:" 

 .(ٖ)من مواالة الكافرٌن فً الباطن، ومعاداة المإمنٌن باهلل والنبً وما أنزل إلٌه "
ولو كان هإالء الذٌن ٌتولون الذٌن كفروا من بنً إسرابٌل  ٌإمنون باهلل  لال الطبري:" 

دونه، وٌصدلون نبٌهه محمًدا ملسو هيلع هللا ىلص بؤنه هلل نبً  ون به وٌوّحِ لون هللا وٌمرُّ والنبً ، ٌمول: ٌصّدِ
ون بما أنزل إلى دمحم ملسو هيلع هللا ىلص  من عند هللا من آي مبعوث، ورسول مرسل  وما أنزل إلٌه ، ٌمول: وٌمرُّ

 .(ٗ)الفرلان، ما اتخذوهم أصحاًبا وأنصاًرا من دون المإمنٌن"
ٌِْه{ من التوراة وؼٌره، }َما   لال الشوكانً:" أي: نبٌهم كما ٌزعمون، }َوما أُْنِزَل إِلَ

لٌه وسلّم وما أنزل اتهَخذُوهُْم أَْوِلٌاَء{، ألن النبً ال ٌؤمر بمواالة الكفار، ولو آمنوا بدمحم صلى هللا ع
 .(٘)ما اتخذوا الكفار أولٌاء" -كما هو الواجب علٌهم -إلٌه

لال الرازي:أي:" لو كانوا ٌإمنون باهلل والنبً وهو موسى وما أنزل إلٌه فً التوراة كما  
ٌدعون ما اتخذوا المشركٌن أولٌاء، ألن تحرٌم ذلن متؤكد فً التوراة وفً شرع موسى علٌه 

لوا ذلن ظهر أنه لٌس مرادهم تمرٌر دٌن موسى علٌه السبلم، بل مرادهم الرٌاسة السبلم، فلما فع
 .(ٙ)والجاه فٌسعون فً تحصٌله بؤي طرٌك لدروا علٌه"

فإن اإلٌمان باهلل وبالنبً وما أنزل إلٌه، ٌوجب على العبد مواالة ربه،  لال السعدي:" 
معاصٌه، فشرط والٌة هللا واإلٌمان به، ومواالة أولٌابه، ومعاداة من كفر به وعاداه، وأوضع فً 

 .(2)أن ال ٌتخذ أعداء هللا أولٌاء، وهإالء لم ٌوجد منهم الشرط، فدل على انتفاء المشروط"
عن مجاهد لوله:"}ولو كانوا ٌإمنون باهلل والنبً وما أنزل إلٌه ما اتخذوهم أولٌاء{، لال: 

 .(1)المنافمون"
إشارة إلى نبٌنا علٌه الصبلة والسبلم، وٌجوز أن  }النبً{، ٌجوز أن ٌكون لال الراؼب:"

ٌكون إشارة إلى نبٌهم، ونبه أنهم لو آمنوا بمن ادعوا اإلٌمان به، لما فعلوا ما فعلوا، فإن دٌنهم ال 

                                                             
 .ٕٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .2ٙٙ/ٔالكشاؾ: (ٕ)
 .٘ٙٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .52ٗ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .1ٙ/ٕفتح المدٌر: (٘)
 .ٖٔٗ/ٕٔمفاتٌح الؽٌب: (ٙ)
 .ٕٓٗتفسٌر السعدي: (2)
 .51ٗ/ٓٔ(:صٖٕٗٔٔأخرجه الطبري) (1)
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ٌمتضً ما ٌرتكبونه وٌفعلونه، وٌجوز أن ٌكون النبً إشارة إلى الجنس، أي: اإلٌمان باهلل 
 .(ٔ)ٌتحرونه من موالة الكفار"وبالنبوة والكتاب، ال ٌمتضً ما 

ولوله تعالى: و}النبً{، إن كان المراد األسبلؾ، فالنبً داود وعٌسى،  لال ابن عطٌة:"
 .(ٕ)وإن كان المراد معاصري دمحم، فالنبً دمحم علٌه السبلم، و}الذٌن كفروا{، هم عبدة األوثان"

[، أي:" ولكن كثًٌرا منهم خارجون 1ٔ]المابدة: لوله تعالى:}َولَِكنه َكثًٌِرا ِمْنُهْم فَاِسمُوَن{  
 .(ٖ)عن طاعة هللا ورسوله"

 .(ٗ):"متمردون فً كفرهم ونفالهم "لال الزمخشري:أي 
أي: خارجون عن طاعة هللا واإلٌمان به وبالنبً. ومن فسمهم مواالة  لال السعدي:" 

 .(٘)أعداء هللا"
حرٌفهم، أو عن اإلٌمان بدمحم صلى أي: خارجون عن اإلٌمان بنبٌهم لت لال المرطبً:" 

 .(ٙ)هللا علٌه وسلم لنفالهم"
 .(2)أي: خارجون عن طاعة هللا ورسوله مخالفون آلٌات وحٌه وتنزٌله" لال ابن كثٌر:" 
ٌمول: ولكن كثًٌرا منهم أهل خروج عن طاعة هللا إلى معصٌته، وأهُل  لال الطبري:" 

م هللا علٌهم من المول وا  .(1)لفعل"استحبلل لما حره
عن « خارجون»فإن لٌل: لم سماهم فاسمٌن وهم كافرون؟ لٌل: معناه:  لال السمعانً:" 

أمر الرب، والكفار خارجون عن كل أمره، ولٌل: معناه: متمردون، أي: هم مع كفرهم 
 .(5)متمردون"

 .(ٓٔ)خص الكثٌر منهم بالفسك إذ فٌهم للٌل لد آمن" لال ابن عطٌة:"
لال الشوكانً:" ذكر الحك جّل جبلله فً هذه اآلٌة ثبلثة أمور، وجعلها سبًبا للعن 

 والطرد، وموجبة للسخط والممت: 

 أولها: االنهمان فً المعاصً والعدوان، واإلصرار على الذنوب والطؽٌان. 
 والثانً: عدم اإلنكار على أهل المعاصً والسكوت عنهم والرضا بفعلهم. 

الفجار والمودة مع الكفار، ولو كانوا آباءهم أو إخوانهم أو أزواجهم أو  والثالث: مواالة
لو أن رجبلً لام اللٌل وصام النهار، ثم تودد مع الفجار لبعث »عشٌرتهم، وفً بعض األخبار: 

، أو كما لال صّلى «معهم، ولو أن رجبلً عمل بالمعاصً ما عمل، ثم أحب األبرار لُحشر معهم
 .(ٕٔ)" (ٔٔ)«الَمرُء َمَع َمن أحبه »ٌعضده حدٌث: هللا علٌه وسلّم، و

 الفوابد:
أن مواالة الكفار منافٌة لئلٌمان باهلل، والنبً وما أنزل إلٌه، وأن سبب ذلن، كون كثٌر منهم  -ٔ

 فاسمون.

                                                             
 .1ٔٗ/٘تفسٌر الراؼب االصفهانً: (ٔ)
 .ٕٕ٘/ٕالمحرر الوجٌز: (ٕ)
 .ٕٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .2ٙٙ/ٔالكشاؾ: (ٗ)
 .ٕٓٗتفسٌر السعدي: (٘)
 .ٕٗ٘/ٙتفسٌر المرطبً: (ٙ)
 .٘ٙٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .51ٗ-52ٗ/ٓٔتفسٌر الطبري: (1)
 .2٘/ٕتفسٌر السمعانً: (5)
 .ٕٕ٘/ٕالمحرر الوجٌز: (ٓٔ)
( ومسلم كتاب البر باب المرء مع 2ٙٔٙأخرجه البخاري كتاب األدب باب ما جاء فً لول الرجل وٌلن، )(ٔٔ)

 .( ٔٙٔ( )5ٖٕٙمن أحب )
 .1ٙ/ٕفتح المدٌر: (ٕٔ)
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وفً اآلٌة دلٌل على أن من اتخذ كافرا ولٌا فلٌس بمإمن إذا اعتمد اعتماده ورضً 
 .(ٔ)أفعاله. لاله المرطبً

أن اإلٌمان له لوازم وله أضداد موجودة تستلزم ثبوت لوازمه وانتفاء أضداده، ومن أضداده  -ٕ
 موادة من حاد هللا ورسوله.

 
 المرآن

ِلل ِذٌَن آَمنُوا ةً }لَتَِجَدن  أََشد  الن اِ  َعَداَوةً ِلل ِذٌَن آَمنُوا اْلٌَُهوَد َوال ِذٌَن أَْشَركُوا َولَتَِجَدن  أَْلَربَُهْم َمَود  
ٌِسٌَن َوُرْهبَانًا َوأَن ُهْم اَل ٌَْستَْكبُِروَن ) ({ ]المائدة: 4ٕال ِذٌَن لَالُوا إِن ا نََصاَرى ذَِلَن بِؤَن  ِمْنُهْم لِّسِ

4ٕ] 

 التفسٌر:
أشده الناس عداوة للذٌن صدهلون وآمنوا بن واتبعون، الٌهوَد; لعنادهم،  -أٌها الرسول-لتجدنه 

حودهم، وؼمطهم الحك، والذٌن أشركوا مع هللا ؼٌره، كعبدة األوثان وؼٌرهم، ولتجدنه وج
ألربهم مودة للمسلمٌن الذٌن لالوا: إنا نصارى، ذلن بؤن منهم علماء بدٌنهم متزهدٌن وعبهاًدا فً 
الصوامع متنسكٌن، وأنهم متواضعون ال ٌستكبرون عن لَبول الحك، وهإالء هم الذٌن لبلوا 

 ة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، وآمنوا بها.رسال
 (:1ٙ -1ٕسبب نزول اآلٌات )

لال المفسرون: نزلت هذه اآلٌة وما بعدها مما ٌتعلك بها فً النجاشً وأصحابه، وفٌما 
 ٌؤتً ذكر األخبار فً ذلن:

عن سعٌد بن المسٌب وأبً بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومً وعروة  -أوال:
عمرو بن أمٌة الضمري، وكتب معه كتاباً إلى  -ملسو هيلع هللا ىلص  -بٌر; لالوا: "بعث رسول هللا بن الز

، ثم دعا جعفر بن أبً طالب -ملسو هيلع هللا ىلص  -النجاشً، فمدم على النجاشً، فمرأ كتاب رسول هللا 
ر بن أبً طالب والمهاجرٌن معه، وأرسل النجاشً إلى الرهبان والمسٌسٌن فجمعهم، ثم أمر جعف

أن ٌمرأ علٌهم المرآن، فمرأ علٌهم سورة مرٌم، فآمنوا بالمرآن وفاضت أعٌنهم من الدمع، وهم 
ْلَربَُهْم الذٌن أنزل فٌهم: }َلتَِجَدنه أََشده النهاِس َعَداَوةً ِللهِذٌَن آَمنُوا اْلٌَُهوَد َوالهِذٌَن أَْشَركُوا َوَلتَِجَدنه أَ 

ٌِسٌَن َوُرْهبَانًا َوأَنهُهْم اَل ٌَْستَْكِبُروَن  َمَودهةً ِللهِذٌنَ  آَمنُوا الهِذٌَن لَالُوا إِنها نََصاَرى ذَِلَن بِؤَنه ِمْنُهْم لِّسِ
ا َعَرفُوا ِمَن اْلَحّكِ 1ٕ) ْمعِ ِممه ُسوِل تََرى أَْعٌُنَُهْم تَِفٌُض ِمَن الده ( َوإِذَا َسِمعُوا َما أُْنِزَل إِلَى الره

 . ]ضعٌؾ[(ٕ)({"1ٖوَن َربهنَا آَمنها فَاْكتُْبنَا َمَع الشهاِهِدٌَن )ٌَمُولُ 
عن عروة بن الزبٌر; لال: "فً لوله: }تََرى أَْعٌُنَُهْم تَِفٌُض ِمَن الدهْمعِ{ نزل ذلن فً -ثانٌا:

 .]ضعٌؾ[(ٖ)النجاشً "

                                                             
 .ٕٗ٘/ٙانظر: تفسٌر المرطبً: (ٔ)
 1٘ٔٔ/ ٗ(، وابن أبً حاتم فً "التفسٌر" )1ٗ5ٔٔرلم  5ٖٗ/ ٗٔ. أخرجه ابن أبً شٌبة فً "المصنؾ" ) (ٕ)

( ٖٙٔ(، والواحدي فً "أسباب النزول" )ص 2ٔٔ/ ٔ(، وأبو نعٌم األصبهانً فً "حلٌة األولٌاء" )21ٙٙرلم 
 جمٌعهم من طرٌك الزهري عنهم به.

 للنا: وهذا مرسل صحٌح اإلسناد.
رلم  1ٙٔ، 2ٙٔ(، و"المؽازي" )1ٗ15ٔرلم  5ٖٗ، 1ٖٗ/ ٗٔابن أبً شٌبة فً "المصنؾ" )أخرجه (ٖ)

 من طرٌك هشام بن عروة عن أبٌه به. 1ٓ٘/ٓٔ(:ص1ٕٖٕٔ(، والطبري فً "جامع البٌان")5ٓٔ
 للنا: وهذا مرسل صحٌح اإلسناد.

 ( وزاد نسبته ألبً الشٌخ.ٖٓٔ/ ٖوالحدٌث ذكره السٌوطً فً "الدر المنثور" )
 هكذا رواه عن هشام بن عروة: عبدة بن سلٌمان وأبو معاوٌة مرسبلً.

 ورواه عمر بن علً بن ممدم عن هشام بن عروة عن أبٌه عن عبد هللا بن الزبٌر به موصوالً.
(، 1ٓٙٙرلم  1٘ٔٔ/ ٗ(، وابن أبً حاتم فً "تفسٌره" )1ٙٔرلم  ٖٗٗ/ ٔأخرجه النسابً فً "التفسٌر" )

 - 1ٕ٘رلم  2ٓٔ، والطبرانً فً "المعجم الكبٌر" )ص 1ٓ٘/ٓٔ(:صٌٕٖٕٙٔان" )والطبري فً "جامع الب
، وابن -( 1ٕٗرلم  ٖٕٖ/ 5ومن طرٌمه الضٌاء الممدسً فً "األحادٌث المختارة" )-( ٖٔلطعة من الجزء 
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ٌِسٌَن َوُرْهبَ  انًا{; لال: هم رسل النجاشً الذٌن أرسل ثالثا: عن سعٌد بن جبٌر: }ذَِلَن بِؤَنه ِمْنُهْم لِّسِ
ٌّر، فدخلوا على رسول هللا  ٌّر فالخ -ملسو هيلع هللا ىلص  -بإسبلمه وإسبلم لومه، كانوا سبعٌن رجبًل اختارهم الخ

({; فبكوا وعرفوا الحك; فؤنزل هللا فٌهم: }ذَِلَن بِؤَنه ٕ( َواْلمُْرآِن اْلَحِكٌِم )ٔ، فمرأ علٌهم: }ٌس )
َناهُُم اْلِكتَاَب ِمْن لَْبِلِه هُْم  ِمْنُهمْ  ٌْ ٌِسٌَن َوُرْهَبانًا َوأَنهُهْم اَل ٌَْستَْكبُِروَن{، وأنزل فٌهم: }الهِذٌَن آتَ ِبِه لِّسِ

ِن بَِما َصَبُروا{ ]المصص: ٌُْٕ٘إِمنُوَن ) ٌْ تَ  - ٕ٘({ إلى لوله: }ٌُْإتَْوَن أَْجَرهُْم َمره
 .]ضعٌؾ[(ٔ)["ٗ٘

 -ملسو هيلع هللا ىلص  -المدٌنة صنعت طعاماً، فجبت به النبً  -ملسو هيلع هللا ىلص  -لما لدم النبً »رابعا: عن سلمان; لال: 
فمال: "ما هذا ٌا سلمان؟ "، للت: صدلة، فمال ألصحابه: "كلوا" ولم ٌؤكل، ثم إنً رجعت حتى 

ت: هدٌة فضرب بٌده فؤكل، ولال جمعت طعاماً، فؤتٌته به، فمال: "ما هذا ٌا سلمان؟ "، لل
ألصحابه: "كلوا"، للت: ٌا رسول هللا! أخبرنً عن النصارى؟ لال: "ال خٌر فٌهم وال فٌمن 

: }لَتَِجَدنه أََشده النهاِس َعَداَوةً ِللهِذٌَن آَمنُوا اْلٌَُهوَد -عّز وجلّ -أحبهم"، فممت وأنا مثمل; فؤنزل هللا 
، فمال: "ٌا سلمان! -ملسو هيلع هللا ىلص  -بلػ: }تَِفٌُض ِمَن الدهْمعِ{; فؤرسل إلً رسول هللا َوالهِذٌَن أَْشَركُوا{ حتى 

 . ]صحٌح[(ٕ)« إن أصحابن هإالء الذٌن ذكر هللا"

                                                                                                                                                                               

ومن طرٌمه الضٌاء الممدسً فً "األحادٌث -( 5ٕٔ/ ٖمردوٌه فً "تفسٌره"; كما فً "الدر المنثور" )
 كشؾ(. - 2٘1ٕرلم  1ٕٙ/ ٖ(، والبزار فً "المسند" )1ٕٙ، 1ٕ٘رلم  ٕٖٗ، ٖٕٖ/ 5رة" )المختا

: "وكان ٌدلس تدلٌساً -عن عمر بن علً-للنا: ورجاله ثمات رجال "الصحٌح"; لكن فٌه علة; لال ابن سعد 
 (.1ٙٗ/ 2ب" )شدٌداً، ٌمول: ثنا ثم ٌسكت، ثم ٌمول: هشام بن عروة أو األعمش أو ؼٌرهما"; كما فً "التهذٌ

 فعلى رأي ابن سعد ال ٌمبل حدٌثه حتى ولو صرح بالتحدٌث كما فً حدٌثنا، وهللا أعلم.
 ( وزاد نسبته البن المنذر وأبً الشٌخ.5ٕٔ/ ٖوالحدٌث ذكره السٌوطً فً "الدر المنثور" )

 ر بن علً(.* مبلحظة: فً مسند البزار: )ثنا دمحم بن عثمان ثنا دمحم بن عبد الرحمن الطفاوي أو عم
 (: "ورجاله رجال الصحٌح ؼٌر دمحم بن عثمان بحر وهو ثمة".5ٔٗ/ 5لال الهٌثمً فً "مجمع الزوابد" )

 للنا: وفً "التمرٌب": "صدوق ٌؽرب"، ولعل هذا منها، والصواب رواٌة الجماعة دون شن..
رلم  1٘ٔٔ/ ٗ"تفسٌره" )، وابن أبً حاتم فً ٘ٓ٘/ٓٔ(:ٕٖٕٗٔأخرجه الطبري فً "جامع البٌان" )(ٔ)

، وابن -( 2ٖٔومن طرٌمه الواحدي فً "أسباب النزول" )ص -(، والبؽوي فً "مسند علً بن الجعد" 25ٙٙ
( من طرٌك لٌس بن الربٌع عن سالم ٙٔٗ/ ٔمردوٌه فً "تفسٌره"; كما فً "تخرٌج أحادٌث الكشاؾ" )

 األفطس عن سعٌد به.
 للنا: وهذا سند ضعٌؾ; فٌه علتان:

 لى: اإلرسال.األو
 الثانٌة: لٌس الربٌع; ضعٌؾ.

 ( وزاد نسبته لعبد بن حمٌد وابن المنذر وأبً الشٌخ..ٖٓٔ/ ٖوالحدٌث ذكره السٌوطً فً "الدر المنثور" )
( من طرٌك السري بن ٌحٌى عن سلٌمان التٌمً ٕٔٔٙرلم  5ٕٗ/ ٙأخرجه الطبرانً فً "المعجم الكبٌر" )(ٕ)

 سلمان به.عن أبً عثمان النهدي عن 
 للنا: وسنده صحٌح.

رلم  ٕٙٙ/ ٙ(، والطبرانً فً "المعجم الكبٌر" )2ٖٕ٘رلم  55ٗ/ ٙوأخرجه البزار فً "البحر الزخار" )
(، وابن مردوٌه فً "تفسٌره"; كما فً "تفسٌر 2ٔٙٙرلم  1ٖٔٔ/ ٗ(، وابن أبً حاتم فً "تفسٌره" )2٘ٔٙ

(، وعبد بن حمٌد فً "تفسٌره"; ٕ٘ٓٗرلم  ٙٔٔ/ 1الكبٌر" ) (، والبخاري فً "التارٌخ15/ ٕالمرآن العظٌم" )
(، وأبو بكر 51ٕ(، وأبو عبٌد فً "فضابل المرآن" )ص ٕٖٔ/ ٖ(، و"الدر المنثور" )٘/ ٗكما فً "اإلكمال" )

رلم  2ٕٓ/ ٕ(، والحارث بن أبً أسامة فً "مسنده" )٘ٙٗرلم  ٖٓٔ، 5ٖٓ/ ٔبن أبً شٌبة فً "مسنده" )
عهم من طرٌك نصٌر بن زٌاد الطابً عن الصلت الدهان عن حامٌة بن رباب لال: سمعت بؽٌة( جمٌ - 2ٔٓ

ٌِسٌَن َوُرْهبَانًا{; لال: الرهبان الذٌن فً الصوامع، لال -ولد سبل عن لوله-سلمان ٌمول  : }ذَِلَن بِؤَنه ِمْنُهْم لِّسِ
ٌِسٌَن َوُرْهبَانًا{، هذا لفظ الطبرانً وهو عند ؼٌره  : }ذَِلَن بِؤَنه -ملسو هيلع هللا ىلص  -سلمان: نزلت على رسول هللا  ِمْنُهْم لِّسِ

 بنحوه.
 للنا: وهذا سند ضعٌؾ جداً; فٌه علتان:

 حامٌة هذا; مجهول لم ٌرو عنه إال الصلت الدهان، ولم ٌوثمه إال ابن حبان. - ٔ
 نصٌر هذا; لال األزدي: "منكر الحدٌث". - ٕ

 (.ٙٙٔ/ ٙ) (، و"اللسان"ٕٗٙ/ ٗ"المٌزان" )
 والصلت هذا روى عنه جماعة ووثمه ابن حبان.
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اثنً عشر رجبًل ٌسؤلونه وٌؤتونه  -ملسو هيلع هللا ىلص  -خامسا: عن السدي; لال: "بعث النجاشً إلى النبً 
، فبكوا، وكان منهم رهبان وخمسة لسٌسٌن، أو خمسة -ملسو هيلع هللا ىلص  -ول هللا بخبره، فمرأ علٌهم رس

سُوِل تََرى أَْعٌُنَُهْم تَِفٌُض  رهبان وسبعة لسٌسٌن; فؤنزل هللا فٌهم: }َوإِذَا َسِمعُوا َما أُْنِزَل إَِلى الره
ٌَمُولُوَن َربهنَا آمَ  ا َعَرفُوا ِمَن اْلَحّكِ   . ]ضعٌؾ جداً[(ٔ)({"1ٖنها فَاْكتُْبنَا َمَع الشهاِهِدٌَن )ِمَن الدهْمعِ ِممه

[، 1ٕ}لَتَِجَدنه أََشده النهاِس َعَداَوةً ِللهِذٌَن آَمنُوا اْلٌَُهوَد َوالهِذٌَن أَْشَركُوا{ ]المابدة: لوله تعالى: 
ون، الٌهوَد; أشده الناس عداوة للذٌن صدهلون وآمنوا بن واتبع -أٌها الرسول-لتجدنه  أي:"

 .(ٕ)لعنادهم، وجحودهم، وؼمطهم الحك، والذٌن أشركوا مع هللا ؼٌره، كعبدة األوثان وؼٌرهم"
وذلن أن الٌهود مرنوا على تكذٌب األنبٌاء ولتلهم ودربوا العتو  لال ابن عطٌة:" 

والمعاصً ومردوا على استشعار اللعنة وضرب الذلة والمسكنة، فهم لد لجت عداواتهم وكثر 
حسدهم، فهم أشد الناس عداوة للمإمنٌن وكذلن المشركون عبدة األوثان من العرب والنٌران من 

وعروشهم ثل، وبٌن أنهم لٌسوا على شًء من أول أمرهم فلم المجوس ألن اإلٌمان إٌاهم كفر 
 .(ٖ)ٌبك لهم بمٌة فعداوتهم شدٌدة"

ةً ِللهِذٌَن آَمنُوا الهِذٌَن لَالُوا إِنها َنَصاَرى{ ]المابدة: لوله تعالى:  [، 1ٕ}َوَلتَِجَدنه أَْلَربَُهْم َمَوده
 .(ٗ)بن واتبعون، الذٌن لالوا: إنا نصارى" ولتجدنه ألربهم مودة للذٌن للذٌن صدهلون وآمنواأي:"

أي: الذٌن زعموا أنهم نصارى من أتباع المسٌح وعلى منهاج إنجٌله،  لال ابن كثٌر:" 
فٌهم مودة لئلسبلم وأهله فً الجملة، وما ذان إال لما فً للوبهم، إذ كانوا على دٌن المسٌح من 

[ وفً 2ٕلُلُوِب الهِذٌَن اتهبَعُوهُ َرأْفًَة َوَرْحَمًة { ]الحدٌد: الرلة والرأفة، كما لال تعالى: } َوَجعَْلَنا فًِ 
 .(٘)كتابهم:من ضربن على خدن األٌمن فؤدر له خدن األٌسر. ولٌس المتال مشروًعا فً ملتهم"

ولٌن « ٔ»وصؾ هللا شدة شكٌمة الٌهود وصعوبة إجابتهم إلى الحك  لال الزمخشري:" 
عرٌكة النصارى وسهولة ارعوابهم ومٌلهم إلى اإلسبلم، وجعل الٌهود لرناء المشركٌن فً شدة 

العداوة للمإمنٌن، بل نبه على تمدم لدمهم فٌها بتمدٌمهم على الذٌن أشركوا، وكذلن فعل فً 
لى حٌاة ومن الذٌن أشركوا{، ولعمري إنهم لكذلن وأشد. وعن لوله:}ولتجدنهم أحرص الناس ع

 .(ٔ)"(ٙ)«ما خبل ٌهودٌان بمسلم إال هما بمتله»النبى ملسو هيلع هللا ىلص 

                                                                                                                                                                               

 (، ولال: "فٌه الحمانً ونصٌر بن زٌاد وكبلهما ضعٌؾ".2ٔ/ 2والحدٌث ذكره الهٌثمً فً "مجمع الزوابد" )
 للنا: الحمانً توبع عند البخاري والبزار فالعلة ممن ذكرنا.

د نسبته للحكٌم الترمذي فً "نوادر األصول" وابن ( وزإٖٔ/ ٖوالحدٌث ذكره السٌوطً فً "الدر المنثور" )
 األنباري فً "المصاحؾ" وابن المنذر.

/ 1ٗٔٔ/ ٗ، وابن أبً حاتم فً "تفسٌره" )ٔٓ٘-ٓٓ٘/ٓٔ(:1ٖٕٔٔأخرجه الطبري فً "جامع البٌان" )(ٔ)
 ( من طرٌمٌن عن أسباط بن نصر عن السدي به.2٘ٙٙ

 ط بن نصر.للنا: وسنده ضعٌؾ جداً; إلعضاله، وضعؾ أسبا
 (..ٖٔٔ/ ٕوالحدٌث ذكره السٌوطً فً "الدر المنثور" )

 .ٕٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٕٕ٘/ٕالمحرر الوجٌز: (ٖ)
 .ٕٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .2ٙٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
(، من طرٌك ٌحٌى بن عبٌد هللا عن أبٌه عن أبً هرٌرة لال لال ٗٙٓ٘رواه ابن حبان فً كتابه الضعفاء)(ٙ)

 : "ما خبل ٌهودي بمسلم لط إال حدث نفسه بمتله". انتهى وأعله بٌحٌى بن عبٌد هللا.-ملسو هيلع هللا ىلص -رسول هللا 
 ، كذلن ولال فٌه :"ما خبل ٌهودٌان"، وفً لفظ ابن مردوٌه:" إال هم بمتله".52/ٗورواه الثعلبً فً تفسٌره:

المرشً ٌروي عن أبٌه ما ال أصل له فلما كثر ذلن منه لال ابن حبان:" ٌحٌى بن عبٌد هللا بن موهب التٌمً 
سمط عن االحتجاج به لال ابن معٌن لٌس بشًء وكان ابن عٌٌنة شدٌد الحمل علٌه وأبوه ثمة". انتهى. ]انظر: 

 [.٘ٙٗ/ٔتخرٌج احادٌث الكشاؾ:
 ا.لال العجلونً :" رواه الثعلبً وابن مردوٌه وابن حبان فً الضعفاء عن أبً هرٌرة مرفوع

 وفً رواٌة ابن حبان: " ٌهودي وهم"، باإلفراد.
 وأخرجه الدٌلمً بلفظ: "ما خبل لط ٌهودي بمسلم إال حدث نفسه بمتله".

 ولد أطال الكبلم علٌه السخاوي فً بعض الحوادث.
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والنصارى أهل الكتاب ٌمضً لهم شرعنا بؤن أول أمرهم صحٌح لوال  لال ابن عطٌة:" 
سخ شرعهم، وٌعظمون من أهل أنهم ضلوا، فهم ٌعتمدون أنهم لم ٌضلوا وأن هذه اآلٌة لم تن

اإلسبلم من استشعروا منه صحة دٌن، وٌستهٌنون من فهموا منه الفسك، فهم إذا حاربوا فإنما 
حربهم أنفة وكسب ال أن شرعهم ٌؤخذهم بذلن، وإذا سالموا فسلمهم صاؾ، وٌعٌن على هذا أنهم 

اصً فً صحٌح مسلم أمة شرٌفة الخلك، لهم الوفاء والخبلل األربع التً ذكر عمرو بن الع
وتؤمل أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص سر حٌن ؼلبت الروم فارس، وذلن لكونهم أهل كتاب، ولم ٌرد علٌه السبلم 
أن ٌستمر ظهور الروم وإنما سر بؽلبة أهل كتاب ألهل عبادة النار، وانضاؾ إلى ذلن أن ؼلب 

م، والٌهود لعنهم هللا لٌسوا العدو األصؽر وانكسرت شوكة العدو األكبر المخوؾ على اإلسبل
على شًء من هذه الخلك بل شؤنهم الخبث واللً باأللسنة، وفً خبلل إحسانن إلى الٌهودي 
ٌبؽٌن هو الؽوابل إال الشاذ الملٌل منهم ممن عسى أن تخصص بؤدب وأمور ؼٌر ما علم أوال. 

ن الٌهود والمشركٌن، ولم ٌصؾ هللا تعالى النصارى بؤنهم أهل ود وإنما وصفهم بؤنهم ألرب م
فهو لرب مودة بالنسبة إلى متباعدٌن، وفً لوله تعالى: الذٌن لالوا إنا نصارى إشارة إلى أن 
المعاصرٌن لدمحم ملسو هيلع هللا ىلص من النصارى لٌسوا على حمٌمة النصرانٌة بل كونهم نصارى لول منهم 

 .(ٕ)وزعم"
. وروي (ٖ)صحابه من أرض الحبشة"هم الوفد الذٌن جاءوا مع جعفر وأ لال مجاهد:" 

 .(ٗ)عن عطاء نحو ذلن
 .(٘)ما ذكر هللا به النصارى من خٌر فإنما ٌراد به النجاشً وأصحابه" لال عطاء:" 
ٌِسٌَن َوُرْهبَانًا{ ]المابدة: لوله تعالى:  ذلن بؤن منهم علماء  [، أي:"1ٕ}ذَِلَن ِبؤَنه ِمْنُهْم لِّسِ

 .(ٙ)الصوامع متنسكٌن" بدٌنهم متزهدٌن وعبهاًدا فً
ٌعنً: المتعبدٌن، وأصحاب الصوامع، وٌمال: لسٌسٌن علماإهم، لال السمرلندي:" 

 .(2)ورهبانا ٌعنً: خابفٌن من هللا تعالى"
وهم خطباإهم وعلماإهم، واحدهم: لسٌس  -أي: ٌوجد فٌهم المسٌسون  لال ابن كثٌر:" 

ولَس أًٌضا، ولد ٌجمع على لسوس، والرهبان: جمع راهب، وهو: العابد. مشتك من الرهبة، 
 .(1)وهً: الخوؾ كراكب وركبان، وفارس وفرسان"

لم ٌكونوا معناه ذلن بؤن منهم أهل خشٌة وانمطاع إلى هللا وعبادة وإن  لال ابن عطٌة:" 
على هذي، فهم ٌمٌلون إلى أهل العبادة والخشٌة ولٌس عند الٌهود وال كان لط أهل دٌارات 
وصوامع وانمطاع عن الدنٌا، بل هم معظمون لها متطاولون فً البنٌان وأمور الدنٌا حتى كؤنهم 

 .(5)ال ٌإمنون باآلخرة، فلذلن ال ٌرى فٌهم زاهد"

                                                                                                                                                                               

فؤلول وٌإٌد ذلن ما ذكره شٌخنا المرحوم ٌونس المصري أنه كان ٌمرأ على ٌهودي ٌوما فً المنطك فمال له 
انفرد به: ال تؤتنً إال ومعن سكٌن أو نحوها ألن الٌهود إذا خبل بمسلم ولم ٌكن معه سبلح لزمه التعرض  ولد

 لمتله.
ولال النجم واشتهر فً كبلم الناس أنه ما خبل لط رافضً بسنً إال حدثته نفسه بمتله. وهً من الخصال التً 

 [.12ٔ/ٕ(: صٕٕٓٔشاركت الرافضة فٌها الٌهود". انتهى. ]انظر: كشؾ الخفاء)
 .1ٙٙ/ٔالكشاؾ (ٔ)
 .ٕٕٙ-ٕٕ٘/ٕالمحرر الوجٌز: (ٕ)
 ذكره دون إسناد. 1ٖٔٔ/ٗ، وتفسٌر ابن ابً حاتم:ٕٕٓ/ٔتفسٌر مجاهد: (ٖ)
 .1ٖٔٔ/ٗانظر:تفسٌر ابن ابً حاتم: (ٗ)
 .1ٖٔٔ/ٗ(:ص2ٓٙٙأخرجه ابن أبً حاتم) (٘)
 .ٕٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .ٕٔٗ/ٔبحر العلوم: (2)
 .2ٙٔ/ٖابن كثٌر: تفسٌر (1)
 .ٕٕٙ/ٕالمحرر الوجٌز: (5)
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النصارى ولرب مودتهم للمإمنٌن بؤن منهم  وعلل سهولة مؤخذ لال الزمخشري:" 
 .(ٔ)لسٌسٌن ورهبانا أى علماء وعبادا"

والعلم مع الزهد وكذلن العبادة مما ٌلطؾ الملب وٌرلمه، وٌزٌل عنه ما  لال السعدي:" 
 .(ٕ)فٌه من الجفاء والؽلظة، فلذلن ال ٌوجد فٌهم ؼلظة الٌهود، وشدة المشركٌن"

 .(ٖ)علماإهم وفمهاإهم" {، لال:سٌسٌن ورهباناذلن بؤن منهم ل عن الحسن:"} 
 .(ٗ)هم الرهبان الذٌن فً الصوامع والحزب فدعوهم فٌها" لال سلمان:" 
هم أصحاب النجاشً بعث من خٌار أصحابه إلى رسول هللا صلى  لال سعٌد بن جبٌر:" 

 .(٘)هم"هللا علٌه وسلم بثبلثٌن رجبل فمرأ علٌهم ٌس فبكوا ولالوا نعرؾ وهللا فنزلت فٌ
من رإساء النصارى، فؤما المس فً اللؽة: فهً «: المسٌس»و« المس»لال الزجاج: 

  .(ٙ)النمٌمة ونشر الحدٌث، ٌمال: لس فبلن الحدٌث لسا"
 .(2)ولال لطرب: "المسٌس: العالم بلؽة الروم، فؤما الرهبان: فهم العباد أرباب الصوامع"

 :(1)ولال ورلة
 من الرهباِن أكرهُ أْن ٌعوجا                بما خبهرتنا ِمن لوِل لَّسٍ 

 .(5)وعلى هذا فالمس والمسٌس: مما ولع الوفاق فٌه بٌن اللؽتٌن
 .(ٓٔ)لال ابن زٌد: "المسٌس: عّبادهم"

ولال عروة بن الزبٌر: ضٌعت النصارى اإلنجٌل، وأدخلوا فٌه ما لٌس منه، وبمً واحد 
 .(ٔٔ)، فمن كان على هدٌه ودٌنه فهو لسٌس"من علمابهم على الحك واالستمامة وهو لّسٌسا

 :(ٕٔ)لال المرطبً:" المسٌس: العالم، وأصله من لس إذا تتبع الشًء فطلبه، لال الراجز
 ٌُْصبِْحَن عن لَّسِ األذى َؼوافِبل 

وتمسست أصواتهم باللٌل: تسمعتها، والمس النمٌمة، والمس أٌضا ربٌس من رإساء 

وجمعه:لسوس، وكذلن المسٌس مثل الشر والشرٌر، فالمسٌسون هم النصارى فً الدٌن والعلم، 
الذٌن ٌتبعون العلماء والعباد، وٌمال فً جمع لسٌس مكسرا: لساوسة، أبدل من إحدى السٌنٌن 
واوا ولساوسة أٌضا كمهالبة، واألصل لساسسة فؤبدلوا إحدى السٌنات واوا لكثرتها، ولفظ 

ٌكون بلؽة الروم ولكن خلطته العرب بكبلمهم فصار من المسٌس: إما أن ٌكون عربٌا، وإما أن 
 .(ٖٔ)لؽتهم إذ لٌس فً الكتاب ما لٌس من لؽة العرب"

 :(ٗٔ)جمع راهب، كركبان وراكب، لال الشاعر«: الرهبان»و

                                                             
 .1ٙٙ/ٔالكشاؾ: (ٔ)
 .ٕٔٗتفسٌر السعدي: (ٕ)
 .1ٗٔٔ/ٗ(:ص2ٗٙٙأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖ)
 .1ٖٔٔ/ٗ(:ص2ٔٙٙأخرجه ابن أبً حاتم) (ٗ)
 .1ٗٔٔ/ٗ(:ص2ٖٙٙأخرجه ابن أبً حاتم) (٘)
 ٕٓٓ/ٕمعانً المرآن: (ٙ)
، وانظر: تفسٌر 2٘٘/ٔ، وزاد المسٌر:12/ٖ، وتفسٌر البؽوي:5٘ٗ/2انظر: التفسٌر البسٌط: (2)

 .2ٕ٘/ٙالمرطبً:
 .الظاهر أنه ورلة بن نوفل المشهور، من أهل الكتاب، و5٘ٗ/2كذا فً التفسٌر البسٌط للواحدي: (1)
 .5٘ٗ/2انظر: التفسٌر البسٌط: (5)
 .ٕٓ٘/ٓٔ(:صٕٖٕٔٔأخرجه الطبري) (ٓٔ)
 ، ولم الؾ علٌه.5ٗٗ/2كره الواحدي فً التفسٌر البسٌط:ذ (ٔٔ)
 الرجز فً التهذٌب )لرإبة( وكذلن فً اللسان وفٌهما:.(ٕٔ)

 "ٌمسٌن من لس ..."
 ٌصبحن عن لس...". :"ٕٔ/٘، و كتاب العٌن، باب "الماؾ مع السٌن":صٕٔٔورواٌة الدٌوان ص 

داً بََهاِلبل".  ٌَْن َهْوناً ُخره  ٌصؾ الشاعر نساء عفٌفات ال ٌتبعن النمابم.والبٌت تمامه: "ٌَْمِش
 .2ٕ٘/ٙتفسٌر المرطبً: (ٖٔ)
مادة: )بتل(، و"لسان  5ٕٔ/ ٗوورد البٌت منسوبا لربٌعة بن ممروم)شاعر مخضرم( فً "تهذٌب اللؽة" (ٗٔ)

، ولد وجدت البٌت 5ٕ/ 5ٔ، و"األؼانً" 2ٔٔ/ ٕألبً عبٌد: مادة: )بتل(، و"ؼرٌب الحدٌث"  ٖٗ/ ٔٔالعرب" 
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متبتِّلِ  لو أنها َعَرضت ألْشَمَط راهب           عبَد اإللهَ صرورة
(ٔ) 

رهبا ورهبا ورهبة. والرهبانٌة والترهب التعبد والفعل منه: رهب هللا ٌرهبه أي خافه، 
 . (ٕ)فً صومعة

 .(ٖ)لال ابن فارس: الترهب: التعبد"
استرهبه: استدعى رهبته حتى رهبه الناس; وبذلن فسر لوله عز  جاء فً اللسان:"

 [; أي: أرهبوهم. ٙٔٔوجل: } َواْستَْرَهبُوهُْم َوَجاُءوا بِِسْحٍر َعِظٌم{ ]األعراؾ: 
اِهبَة» بهز بن حكٌم: وفً حدٌث   .(ٗ)«إِّنًِ أَلَْسَمعن الره

 هً الحالة التً ترهب، أي: تفزع وتخوؾ. »لال ابن األثٌر: 
ً » وفً رواٌة:   . (٘)«أي: خابفا«. أْسمعن َراِهبا

وترهب الرجل: إذا صار راهبا ٌخشى هللا، والراهب: المتعبد فً الصومعة، وأحد 
 .(ٙ)لرهبانٌة، والجمع الرهبان"رهبان النصارى، ومصدره: الرهبة وا

لال ابن األعرابً:" وإن جمعت الرهبان الواحد رهابٌن ورهابنة، جاز; وإن للت: 
 :(ٔ)، لال الشاعر فً الجمع(2)رهبانٌون كان صوابا"

                                                                                                                                                                               

ط المإسسة العربٌة برواٌة "متعبد" بدالً من "متبتل"، وكذلن نسبه أبو عبٌد فً "ؼرٌب  ٔٗللنابؽة فً "دٌوانه" 
م ، ومعنى البٌت: الراهب: العابد، األشمط: الذي خالطه الشٌب، الصرورة: الذي لٕٔٗ/ ٔالحدٌث" للنابؽة أًٌضا 

 ..ٌٔٗتزوج. "دٌوان النابؽة" 
: "ٌمال للعابد إذا ترن كل شًء، وألبل على العبادة: لد تبتل، أي لطع 51ٔ/ٕلال الفراء فً معانً المرآن: (ٔ)

 كل شًء إال أمر هللا وطاعته".
/ ٕٔٓ: ٕٔ "الكشؾ والبٌان" جـ: ولال زٌد بن أسلم: التبتل: رفض الدنٌا وما فٌها، والتماس ما عند هللا". ]انظر:

 [1ٖٔ/ ٖٓ، و"التفسٌر الكبٌر" 11ٖ/ ٘، و"المحرر والوجٌز" 5ٓٗ/ ٗب، و"معالم التنزٌل" 
 .1ٕ٘/ٙانظر: تفسٌر المرطبً: (ٕ)
 .2٘٘/ٔزاد المسٌر: (ٖ)
وهذا إسناد حسن من أجل بهز بن حكٌم وأبٌه، فهما ، ٕٓٗ-5ٖٕ/ٖٖ(:ص5ٖٕٓٓصحٌح، أخرجه أحمد) (ٗ)

 صدولان.
من طرٌك دمحم ابن مسلمة الواسطً، عن ٌزٌد بن  ٕٔ٘-ٔٔ٘"األسماء والصفات" ص  وأخرجه البٌهمً فً

 هارون وحده، بهذا اإلسناد.
/ 5ٔ( ، والطبرانً فً "الكبٌر" ٙٙ٘( ، والطحاوي فً "شرح مشكل اآلثار" )1ٖٕٔوأخرجه الدارمً )

لطبرانً مختصر. وهو عند ا -( من طرق عن بهز بن حكٌم، به5ٕٓٔ( و )1ٕٓٔ( و )2ٕٓٔ( و )ٕٙٓٔ)
 ( .ٕٕٔٓٓوانظر )

ونص الحدٌث:" بهز المعنى، حدثنً أبً، عن جدي لال: سمعت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌمول: " إنه كان عبد من عباد هللا 
أعطاه هللا ماال وولدا، وكان ال ٌدٌن هللا دٌنا. لال ٌزٌد: فلبث حتى ذهب عمر وبمً عمر تذكر فعلم أن لم ٌبتبر 

 خٌرا دعا بنٌه فمال: ٌا بنً أي أب تعلمونً ؟ لالوا: خٌره ٌا أبانا. لال: فوهللا ال أدع عند رجل منكم ماال عند هللا
هو منً إال أنا آخذه منه، أو لتفعلن ما آمركم به. لال: فؤخذ منهم مٌثالا. لال: إما ال فإذا مت فخذونً فؤلمونً فً 

ل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بٌده على فخذه، كؤنه ٌمول: " اسحمونً، ثم ذرونً النار حتى إذا كنت حمما فدلونً ". لال: فما
فً الرٌح لعلً أضل هللا ". لال: " ففعل به ذلن ورب دمحم حٌن مات. لال: فجًء به أحسن ما كان، فعرض على 

ال ٌزٌد: أسمعن راهبا، ربه فمال: " ما حملن على النار؟ " لال: خشٌتن ٌا رباه. لال: " إنً ألسمعن الراهبة، ل
فتٌب علٌه " لال بهز: فحدثت بهذا الحدٌث الحسن، ولتادة وحدثانٌه: " فتٌب علٌه "، أو " فتاب هللا علٌه " شن 

 ٌحٌى".
 لال السندي: لوله: "ال ٌدٌن" أي: ال ٌنماد وال ٌعمل على وفك دٌنه.

 خره."لم ٌبتبر" بتمدٌم الهمزة على الراء، أي: لم ٌمدم لنفسه ولم ٌد
"إما ال" بكسر الهمزة وتشدٌد المٌم، أصله: "إن" الشرطٌة أدؼمت نونها فً المٌم، "ما" المزٌدة، أي: إن ال 

 تردوا علً المال وال ترضوا به فافعلوا ما ألول لكم.
 "الراهبة" هً الحالة التً ترهب، أي: تفزع وتخوؾ.

 ."راهبا" أي: خابفا
 . والحدٌث سبك تخرٌجه.1ٕٔ/ٕالنهاٌة فً ؼرٌب الحدٌث: (٘)
 .2ٖٗ/ٔاللسان، مادة"رهب":ص(ٙ)
 .2ٖٗ/ٔاللسان، مادة"رهب":ص (2)
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لوا               والعُصُم من َشعَِؾ العَمُول الفاِدر  رهباُن مدٌَن لو رأون تنزه
الوعول. وٌمال: العظٌم، وكذلن الفدور والجمع فدر وفدور المسن من «: الفادر»لوله:

 .(ٕ)وموضعها المفدرة
ولد ٌكون  الرهبان  واحًدا، وإذا كان واحًدا كان جمعه: رهابٌن، مثل:  لال الطبري:" 

لربان  ولرابٌن، وُجْردان، وجرادٌن، وٌجوز جمعه أًٌضا: رهابنة، إذا كان كذلن، ومن الدلٌل 
 : (ٖ)ند العرب واحدا، لول الشاعرعلى أنه لد ٌكون ع

ْهبَاُن ٌَْمِشً َونزل" ٌٍْر فً اْلمَُلْل                  الْنَحَدَر الرُّ  (ٗ)لَْو َعاٌََنْت ُرْهبَاَن َد
 فان لٌل: "كٌؾ مدحهم بؤن منهم لسٌسٌن ورهبانا ولٌس ذلن من أمر شرٌعتنا؟

فً أمر دمحم ما أخذ علٌهم فً فالجواب: أنه مدحهم بالتمسن بدٌن عٌسى حٌن استعملوا 
كتابهم، ولد كانت الرهبانٌة مستحسنة فً دٌنهم. والمعنى: بؤن فٌهم علماء بما أوصى به عٌسى 

 .(٘)"-ملسو هيلع هللا ىلص-من أمر دمحم 
لال الماضً أبو ٌعلى: "وربما ظن جاهل أن فً هذه اآلٌة مدح النصارى، ولٌس كذلن، 

ٌدل علٌه ما بعد ذلن، وال شن أن ممالة النصارى ألبح من ممالة ألنه إنما مدح من آمن منهم، و
 .(ٙ)الٌهود"

وأنهم متواضعون ال ٌستكبرون  [، أي:"1ٕ}َوأَنهُهْم اَل ٌَْستَْكبُِروَن{ ]المابدة: لوله تعالى: 
 .(2)عن لَبول الحك، وهإالء هم الذٌن لبلوا رسالة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، وآمنوا بها"

 .(1)ٌعنً: ال ٌتعظمون على اإلٌمان بدمحم ملسو هيلع هللا ىلص والمرآن" مرلندي:"لال الس 
 .(5)عن عبادة هللا، واإلٌمان باهلل" لال ابن ابً زمنٌن:أي:" 
 .(ٔٔ)ال ٌتكبرون عن اإلٌمان واإلذعان للحك" :"(ٓٔ)لال الثعلبً والبؽوي 
أنهم ٌتحرون الحك وال ٌستكبرون عن لبوله،والضمٌر فً }أنهم{  لال الرااؼب:أي:" 

 .(ٕٔ)راجع إلى المسٌسٌن والرهبان، ولٌل: راجع إلى المعنٌٌن بالدٌن كلهم"
أي: لٌس فٌهم تكبر وال عتو عن االنمٌاد للحك، وذلن موجب لمربهم من  لال السعدي:" 

 .(ٖٔ)المسلمٌن ومن محبتهم، فإن المتواضع ألرب إلى الخٌر من المستكبر"
أنهم لوم فٌهم تواضع واستكانة وال كبر فٌهم، والٌهود على  لال الزمخشري:ٌعنً:" 

هداه إلى الخٌر وأدله على الفوز حتى علم خبلؾ ذلن. وفٌه دلٌل بٌن على أن التعلم أنفع شًء وأ

                                                                                                                                                                               
المابل هو كثٌر، و )العُْصُم( جمع األعصم وهو الوعل، و )العمول( جمع عمل وهو الملجؤ وشعؾ العمول (ٔ)

، ٖٗٓ/ ٕ، "معانً المرآن" 22/ ٘عجم البلدان" )مدٌن( رءوسها وأعالٌها، والفارد: الوعل المسن أو الشاب، "م
، ٕٗ/ ٕ، "تاج العروس" )رهب( 2ٗ1ٔ/ ٖ، "اللسان" )رهب( 1ٖٓوٌنسب لجرٌر وهو فً "دٌوانه" ص 

 ولافٌته )الفادر(.
 .1ٕ٘-2ٕ٘/ٙ، وتفسٌر المرطبً:5٘ٗ/2انظر: التفسٌر البسٌط للواحدي: (ٕ)
عاٌن  1ٕ٘/ٙ، والمرطبً فً تفسٌره:ٖٓ٘/ٓٔلم أتعرؾ على لابله، والبٌت من شواهد الطبري فً تفسٌره: (ٖ)

الشًء معاٌنة وعٌانًا  : نظر إلٌه بعٌنٌه مواجهة. ومنه لٌل :  رأٌت فبلنًا عٌاًنا  أي : مواجهة. وحك شرح هذا 
ع  للة  : وهً رأس الجبل ، وإنما عنى بذلن اللفظ هنا أن ٌمال : لو رمتهم بعٌنٌها مواجهة. و  الملل  : جم

 .صوامع الرهبان فً الجبال
 .ٖٓ٘/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .2٘٘/ٔزاد المسٌر: (٘)
 .2٘٘/ٔزاد المسٌر: (ٙ)
 .ٕٔٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .ٕٔٗ/ٔبحر العلوم: (1)
 .ٕٗ/ٕتفسٌر ابن ابً زمنٌن: (5)
 ون عن اإلٌمان واإلذعان للحك".، ولفظه:" ال ٌتعظم12/ٖانظر: تفسٌر البؽوي: (ٓٔ)
 .ٓٓٔ/ٗالكشؾ والبٌان: (ٔٔ)
 .ٕٔٗ/٘تفسٌر الراؼب األصفهانً: (ٕٔ)
 .ٕٔٗتفسٌر السعدي: (ٖٔ)
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المسٌسٌن، وكذلن ؼم اآلخرة والتحدث بالعالبة وإن كان فً راهب، والبراءة من الكبر وإن 
 .(ٔ)كانت فً نصرانً"

عن لبول الحك إذا فهموه، أو ٌتواضعون وال  لال البٌضاوي:أي:}الٌستكبرون{" 
إللبال على العلم والعمل واإلعراض عن ٌتكبرون كالٌهود. وفٌه دلٌل على أن التواضع وا

 .(ٕ)الشهوات محمود وإن كانت من كافر"
وهذا المدح لمن آمن منهم بدمحم ملسو هيلع هللا ىلص دون من أصر على كفره ولهذا لال:  لال المرطبً:" 

 .(ٖ)}وأنهم ال ٌستكبرون{، أي: عن االنمٌاد إلى الحك"
ملسو هيلع هللا ىلص اثنى عشر رجبل سبعة لسٌسٌن وخمسة  بعث النجاشً إلى رسول هللا لال السدي:" 

رهبانا، ٌنظرون إلٌه وٌسؤلونه، فلما لموه فمرأ علٌهم ما أنزل إلٌه بكوا وأسفوا فؤنزل هللا فٌهم 
 .(ٗ)وأنهم ال ٌستكبرون"

 الفوابد: 
عظم عداوة الٌهود والمشركٌن لئلسبلم والمسلمٌن، فوجب المزٌد من الحذر من كٌدهم  -ٔ

 وعداوتهم.
 لرب النصارى الصادلٌن فً نصرانٌتهم من المسلمٌن. -ٕ

لال العبّلمة ابن باز:" فالنصارى ألرب وللوبهم ألٌن من للوب الٌهود ألن علتهم الجهل  
والضبلل فإذا عرفوا وبٌن لهم رجع كثٌر منهم إلى الحك أما علة الٌهود فلٌست الجهل، بل علتهم 

الحك على بصٌرة فعلتهم خبٌثة وهً التكبر عن اتباع الحك  الحسد والبؽً وعلتهم مخالفة
 .(٘)وندر من ٌسلم منهم نعوذ باهلل من ذلن" والحسد ألهل الحك ولهذا لل

 :(ٙ)ولد عمد األلوسً فً تفسٌره: روح المعانً. ممارنة بٌنهما ومما ذكر من ذلن ما ٌلً 
والفساد، ولذا لال تعالى: }لَتَِجَدنه أََشده ـ الٌهود أشد فً الكفر والعناد وأعظم فً الخبث -أوال:

[، والنصارى دون ذلن، وألرب 1ٕالنهاِس َعَداَوةً ِللهِذٌَن آََمنُوا اْلٌَُهوَد َوالهِذٌَن أَْشَركُوا{ ]المابدة: 
 لئلسبلم منهم.

حد وهو ثانٌا: ـ أنهم كفروا بنبٌٌن دمحم وعٌسى علٌهما الصبلة والسبلم، والنصارى كفروا بنبً وا
 نبٌنا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص. 

أن فضابح الٌهود وفظابعهم أكثر مما عند النصارى، ولول النصارى بالتثلٌث لٌس أفظع  -ثالثا:
َ فَِمٌٌر َونَْحُن أَْؼنٌَِاُء { ]آل عمران:  من لول الٌهود: ِ َمْؽلُولَةٌ{ 1ٔٔ}إِنه َّللاه [، ولولهم: }ٌَُد َّللاه

ِ { ]التوبة: [ ولولٗٙ]المابدة:  ٌٌْر اْبُن َّللاه  [.ٖٓهم: }عَُز
أن من أخص أسباب وصؾ الٌهود بالؽضب كونهم لد فسدوا بعد علم، والنصارى فسدوا -رابعا:

 عن جهل فوصفوا بالضبلل، ألن الضال لد ٌهتدي.
 فضٌلة التواضع، ولبح الكبر. -ٖ

ى هللا علٌه صل-فً الحدٌث الصحٌح عن عٌاض رضً هللا عنه لال: لال رسول هللا
:" إن هللا أوحى إلً أن تواضعوا حتى ال ٌبؽً أحد على أحد، وال ٌفخر أحد على -وسلم
  .(2)" أحد

ما نمصت :"-ملسو هيلع هللا ىلص-لال: لال رسول هللا  -رضً هللا عنه  -وفٌه أٌضـًا عن أبً هرٌرة 
 .(1)"رفعه هللا صدلة من مال وما زاد هللا عبدا بعفو إال عزا وما تواضع أحد هلل إال

                                                             
 .5ٙٙ-1ٙٙ/ٔالكشاؾ: (ٔ)
 .ٓٗٔ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (ٕ)
 .1ٕ٘/ٙتفسٌر المرطبً: (ٖ)
 .1ٗٔٔ/ٗ(:ص2٘ٙٙأخرجه ابن أبً حاتم) (ٗ)
 2ٕٙ-ٕٙٙ/5ٕ.مجموع لتاوى ابن باز: (٘)
 .55/ٔانظر: روح المعانً: (ٙ)
 .(1ٕٙ٘رواه مسلم)(2)
ثُكُْم َحِدٌثًا فَاْحفَظُوهُ لَاَل : َما ٕٖٕ٘(. ورواه الترمذي )11ٕ٘رواه مسلم )(1) ٌِْهنه َوأَُحّدِ ( بلفظ : ) ثبَلثَةٌ أُْلِسُم َعلَ
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لال الشافعً: "التواضع من أخبلق الكرام، والتكبر من شٌم اللبام، التواضع ٌورث 
 .(ٔ)" المحبـــة، والمناعة تورث الراحة

لال عباس الدوري: "حدثنا علً بن أبً فزارة جارنا لال: كانت أمً ممعدة من نحو 
فسله أن ٌدعو لً، فؤتٌت فدلمت علٌه، عشرٌن عامـًا فمالت لً ٌومـًا: اذهب إلى أحمد بن حنبل 

وهو فً دهلٌزه، فمال: من هذا ؟ للت: رجل سؤلتنً أمً وهً ممعدة أن أسؤلن الدعاء، فسمعت 
كبلمه كبلم رجل مؽضب فمال: نحن أحوج أن تدعو هللا لنا، فولٌت منصرفـًا، فخرجت عجوٌز 

. (ٕ)ت أمً على رجلٌها تمشً"فمالت: لد تركته ٌدعو لها، فجبت إلى بٌتنا فدلمت الباب فخرج
 .(ٖ)لال الذهبً: "هذه الوالعة نملها ثمتان عن عباس"

ُ فَبُِهَداهُُم اْلتَِده{ هذا هو التواضع وهإالء هم الناس:ف  .[5ٓاألنعام/] }أُولَبَِن الهِذٌَن َهَدى َّللاه
 
 

 المرآن
سُوِل تََرى  ا َعَرفُوا ِمَن اْلَحّكِ ٌَمُولُوَن }َوإِذَا َسِمعُوا َما أُْنِزَل إِلَى الر  أَْعٌُنَُهْم تَِفٌُ  ِمَن الد ْمِع ِمم 

 [4ٖ({ ]المائدة: 4َٖرب نَا آَمن ا فَاْكتُْبنَا َمَع الش اِهِدٌَن )
 التفسٌر:

 -وهم وفد الحبشة لما سمعوا المرآن-ومما ٌدل على لرب مودتهم للمسلمٌن أن فرٌمًا منهم 
ع فؤٌمنوا أنه حكٌّ منزل من عند هللا تعالى، وصدهلوا باهلل واتبعوا رسوله، فاضت أعٌنهم من الدم

ة دمحم علٌه السبلم على األمم ٌوم المٌامة.  وتضرعوا إلى هللا أن ٌكرمهم بشرؾ الشهادة مع أمه
سُوِل{ ]المابدة: لوله تعالى:   أي إِذا سمعوا ، أي:"[1ٖ}َوإِذَا َسِمعُوا َما أُْنِزَل إَِلى الره

 .(ٗ)"المرآن الُمْنَزل على دمحم رسول هللا

وإذا سمع هإالء الذٌن لالوا: إنا نََصارى  الذٌن وصفت لن، ٌا دمحم،  لال الطبري:أي:" 
 .(٘)"صفتهم أنن تجدهم ألرب الناس مودة للذٌن آمنوا

ًه وأصحابه لرأ علٌهم جعفر بن أبً طالب بالحبشة  لال الواحدي:"  ٌعنً: النجاش
 .(ٙ)"[ٔ}كهٌعص{ ]مرٌم: 

أي فاضت أعٌنهم  ، أي:"[1ٖ}تََرى أَْعٌُنَُهْم تَِفٌُض ِمَن الدهْمعِ{ ]المابدة: لوله تعالى: 
 .(2)"بالدمع

 .(1)"من خشٌة هللا لرلة للوبهم وتؤثرهم بكبلم هللا الجلٌل لال الصابونً:أي:" 
وهو بٌان لرلة للوبهم وشدة خشٌتهم  {،ال ٌستكبرون}عطؾ على  لال البٌضاوي:" 

ومسارعتهم إلى لبول الحك وعدم تؤبٌهم عنه، والفٌض انصباب عن امتبلء، فوضع موضع 
 .(5)"االمتبلء للمبالؽة، أو جعلت أعٌنهم من فرط البكاء كؤنها تفٌض بؤنفسها

منه، ثم سٌبلنه منها، كفٌض النهر من الماء،  ، امتبلإها«فٌض العٌن من الدمع»و
 : (ٓٔ)وفٌض اإلناء، وذلن سٌبلنه عن شدة امتبلبه، ومنه لول األعشى

                                                                                                                                                                               

ا ، َوال َفتََح َعْبٌد َباَب َمْسؤَلٍَة إاِل فَتََح نَمََص َماُل َعْبٍد ِمْن َصَدلٍَة ، َوال ظُلِ  ُ ِعزا ٌَْها إاِل َزاَدهُ َّللاه َم َعْبٌد َمْظلََمةً فََصبََر َعلَ
ٌِْه بَاَب فَْمٍر ( صححه األلبانً فً صحٌح الترمذي ُ َعلَ   .َّللاه

 .ٕٖ/ٔ، والمجموع شرح المهذب:2ٖٓ/2سٌر اعبلم النببلء: (ٔ)
 .ٕٔٔ/ٔٔالنببلء:سٌر أعبلم (ٕ)
 .ٕٔٔ/ٔٔسٌر أعبلم النببلء:(ٖ)
 .ٖٖٗصفوة التفاسٌر: (ٗ)
 .2ٓ٘/ٓٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .ٕٖٖالوجٌز: (ٙ)
 .ٖٖٗصفوة التفاسٌر: (2)
 .ٖٖٗصفوة التفاسٌر: (1)
 .ٓٗٔ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (5)
 .. من لصٌدته فً لٌس بن معد ٌكرب الكنديٖ٘دٌوانه : (ٓٔ)
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ا اْنِحَداَرا         ففَاَضْت ُدُموِعً، فََظله الشُّبُوُن:  ا َوِكًٌفا، َوإِمه إمه
(ٔ) 

إذا امتؤلت : وأفضا لسٌبلنه وفاضته دمعة ،سٌبلن عن امتبلء :«الفٌض» لال الراؼب:"
العٌن ثم سالت، وعنه اسستعٌر خبر مستفٌض، وأفاض الموم من عرفه، فذكر تعالى أنهم ٌبكون 

 .(ٕ)"وٌإمنون بالنبً علٌه الصبلة والسبلم
معناه تمتلا من الدمع حتى تفٌض، ألن  {،تفٌض من الدمع"}:لال الزمخشري:لوله

و ؼٌره حتى ٌطلع ما فٌه من جوانبه، فوضع الفٌض الذي هو من الفٌض أن ٌمتلا اإلناء أ
المسبب ممام السبب، أو لصدت المبالؽة فً وصفهم  االمتبلء موضع االمتبلء، وهو من إلامة

بالبكاء فجعلت أعٌنهم كؤنها تفٌض بؤنفسها، أى تسٌل من الدمع من أجل البكاء من لولن دمعت 
 .(ٖ)"عٌنه دمعا

  :(ٗ)مراتب ثبلث وهً وأنهاها العبارات، أبلػ من {،دمعتفٌض من الولوله: }
 . األصل هو وهذا عٌنه، دمع فاض: فاألولى
 العٌن إلى الفعل حولت دمعا عٌنه فاضت: المابل لول وهً ،هذه من محولة :والثانٌة

 . التمٌٌز على فاعبل كان ما بنصب والحمٌمة األصل على نبهت ثم ومبالؽة، مجازا
 الثانٌة من أبلػ أنها إال اآلٌة، فً الواردة وهً المذكور، التحوٌل هذا فٌها: والثالثة

 . أعلم وهللا .التعلٌل صورة فً وإبرازه التمٌٌز، نصب وعدم األصل على المنبهة باطراح
 لد مثله فً التمٌٌز ألن التمٌٌز مع منه األصل عن أبعد التعلٌل مع الكبلم كان وإنما

 الرأس واشتعل شحما، عمرو وتفمؤ عرلا، زٌد تصبب :مثل فً األصل فً فاعبل كونه استمر
 فً العادة فً األصل هذا فهم دمعا، عٌنه فاضت: للت فإذا. عٌونا األرض وتفجرت شٌبا،
 فاضت تمول كما هللا ذكر من عٌنه فاضت: تمول تران أال. ذلن فٌه ٌعهد فلم التعلٌل وأما. أمثاله
 .التمٌٌز ٌفهم ما التعلٌل ٌفهم فبل الدمع، من عٌنه

وإذا }عن هشام بن عروة، عن أبٌه لال: كانوا ٌَُرْون أن هذه اآلٌة أنزلت فً النجاشً: 
 .(٘){"سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعٌنهم تفٌض من الدمع

ًّ  لال السدي:" اثنى عشر رجبل ٌسؤلونه وٌؤتونه بخبره،  -ملسو هيلع هللا ىلص-بعث النجاشً إلى النب
لسٌسٌن أو: خمسة  فمرأ علٌهم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص المرآن، فبكوا. وكان منهم سبعة رهباٍن وخمسة

وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعٌنهم تفٌض }فؤنزل هللا فٌهم:  ،رهبان، وسبعة لسٌسٌن
 .(ٙ)"، إلى آخر اآلٌة{من الدمع

بعث رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص جعفر بن أبً طالب وابن مسعود وعثمان بن  ابن عباس:"لال 
مظعون فً رهط من أصحابه إلى النجاشً فلما دخلوا علٌه لال: تعرفون ما أنزل إلٌكم لالوا 

فمرءوا وهنالن منهم لسٌسٌن ورهبان وساٌر النصارى، فجعلت طابفة كلما  ،لال: الرءوا ،نعم
مما عرفوا من الحك ذلن بؤن منهم لسٌسٌن ورهبانا وأنهم ال }ة انحدرت دموعهم لرءوا آٌ

وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعٌنهم تفٌض من الدمع مما عرفوا من } {ٌستكبرون
 . (2){"الحك

أخبرنً سعٌد بن المسٌب وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن " :ابن شهابلال 
، لالوا: بعث رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عمرو بن أمٌة الضمري. وكتب معه كتابا هشام وعروة بن الزبٌر

إلى النجاشً، فمدم على النجاشً، فمرأ كتاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ثم دعا جعفر ابن أبً طالب 
والمهاجرٌن معه، وأرسل النجاشً إلى الرهبان والمسٌسٌن، ثم أمر جعفر بن أبً طالب فمرأ 

                                                             
 .2ٓ٘/ٓٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٕٔٗ/٘تفسٌر الراؼب االصفهانً: (ٕ)
 .2ٓٙ-5ٙٙ/ٔالكشاؾ: (ٖ)
 .5ٙٙ/ٔانظر: حاشٌة االنتصاؾ: (ٗ)
 .1ٓ٘/ٓٔ(:ص1ٕٖٕٔأخرجه الطبري) (٘)
 .1ٓ٘-2ٓ٘/ٓٔ(:صٕٖٕ٘ٔأخرجه الطبري) (ٙ)
 .1ٗٔٔ/ٗ(:ص22ٙٙأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
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لٌهم سورة مرٌم فآمنوا بالمرآن وفاضت أعٌنهم من الدمع فهم الذٌن أنزل هللا فٌهم ولتجدن ع
ترى أعٌنهم تفٌض من الدمع مما عرفوا من الحك }ألربهم مودة للذٌن آمنوا الذٌن لالوا إلى لوله: 

 .(ٔ){"ٌمولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدٌن
وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول }نزلت هذه اآلٌة فً النجاشً وأصحابه: لال عبدهللا بن الزبٌر:"

 .(ٕ){"ٌمولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدٌن}ولوله:  {،ترى أعٌنهم تفٌض من الدمع
هم أناس من أهل الكتاب كانوا على شرٌعة من الحك مما جاء به عٌسى  لال لتادة:"

علٌه الصبلة والسبلم، ٌإمنون به وٌنتهون إلٌه، فلما بعث هللا نبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص فصدلوا وآمنوا به 
 .(ٖ){"ترى أعٌنهم}وعرفوا الذي جاء به أنه الحك من هللا فؤثنى علٌهم كما تسمعون لوله تعالى: 

فمالوا: الرأ ، لدم على أبً بكر الصدٌك وفد من الٌمن"سعٌد عن عمرو بن مرة: لال 
فمال أبو بكر: كذا كنا حتى لست الملوب، وكان  ،علٌنا المرآن، فمرأ علٌهم المرآن فجعلوا ٌبكون

 .(ٗ)"أبو بكر ال ٌملن دمعة حٌن ٌمرأ المرآن
رهبان، كان الناس ٌتمسحون بهم هم المسٌسون واللال التستري فً تفسٌر هذه اآلٌة: "

لعلمهم فً الدٌن، لدموا على النبً ملسو هيلع هللا ىلص فمرأ علٌهم المرآن، فرلوا له، ففاضت أعٌنهم ولم 
 ".ٌستكبروا، بعصمة هللا إٌاهم عن االستكبار، فدخلوا فً دٌنه لما وضع هللا تعالى من علمه فٌهم

 فساد الدٌن بثبلث:"ثم لال: 
  .خذوا فً السرؾ والشهواتالملون إذا أ -
  .والعلماء إذا أفتوا بالرخص -
  .والمراء إذا تعبدوا بؽٌر علم -

وإن العلماء ٌحتاج إلٌهم الخلك فً الدنٌا واآلخرة، ولد حكً عن جابر بن عبد هللا رضً هللا 
ٌحتاجون إلٌهم فً إن أهل الجنة ٌحتاجون إلى العلماء فً الجنة كما »عنه عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال: 

الدنٌا، ٌزورون ربهم فً كل جمعة فٌمال لهم: تمنوا ما شبتم. فٌنطلمون إلى العلماء، فٌمول لهم 
 .(ٙ)"(٘)«العلماء: تمنوا كذا تمنوا كذا، فٌتمنون

 .(2)على البناء للمجهول ،«ترى أعٌنهم»ولرئ:
{ ]المابدة: لوله تعالى: ا َعَرفُوا ِمَن اْلَحّكِ أنه حكٌّ من أجل معرفتهم أنه  أي:"، [1ٖ}ِممه

 .(1)"منزل من عند هللا تعالى
ما }والثانٌة لتبٌٌن  ،األولى لبلبتداء {من} {،مما عرفوا من الحك} لال البٌضاوي:" 

أنهم عرفوا بعض الحك فؤبكاهم فكٌؾ إذا  :والمعنى {،الحك}، أو للتبعٌض بؤنه بعض {عرفوا
 .(5)"عرفوا كله

د وهو الحكُّ  لال الواحدي:"   .(ٓٔ)"ٌرٌد: الذي نزل على محمه
 
أي ٌمولون ٌا ربنا صدلنا بنبٌّن  ، أي:"[1ٖ}ٌَمُولُوَن َربهنَا آَمنها{ ]المابدة: لوله تعالى: 
 .(ٔٔ)"وكتابن

 .(ٔ)"بذلن أو بدمحم {،آمنا} لال البٌضاوي:" 
                                                             

 .1٘ٔٔ/ٗ(:ص21ٙٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .1٘ٔٔ/ٗ(:ص21ٓٙٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .1ٗٔٔ/ٗ(:ص2ٙٙٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .ٓٓٔ/ٗأخرجه الثعلبً فً تفسٌره: (ٗ)
 .، وفٌهما أن الحدٌث موضوع.٘ٔ/ ٘، ولسان المٌزان ٖٕٙ/ ٔكشؾ الخفاء (٘)
 .ٕٙٓ/ ٓٔانظر مثل هذا المول للتستري فً الحلٌة ، ٓٙتفسٌر التستري: (ٙ)
 .21/ٕانظر: فتح المدٌر: (2)
 ٕٔٔ، والتفسٌر المٌسر:ٖٖٗصفوة التفاسٌر: (1)
 .ٓٗٔ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (5)
 .ٕٖٖالوجٌز: (ٓٔ)
 .ٖٖٗصفوة التفاسٌر: (ٔٔ)
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 .(ٕ)"آمنا بهذا الكتاب النازل من عندن على دمحم وبمن أنزلته علٌه :أي لال الشوكانً:" 
لنا لما سمعنا ما أنزلته إلى نبٌن دمحم ملسو هيلع هللا ىلص من كتابن،  لال الطبري:أي:"  ٌا ربنا، صده

 .(ٖ)"وألررنا به أنه من عندن، وأنه الحك ال شن فٌه
مع أمة دمحم علٌه السبلم ، أي:فاكتبنا "[1ٖ]المابدة: }فَاْكتُْبَنا َمَع الشهاِهِدٌَن{ لوله تعالى: 

 .(ٗ)"الذٌن ٌشهدون على األمم ٌوم المٌامة
الذٌن شهدوا بؤنه حك، أو بنبوته، أو من أمته الذٌن هم شهداء لال البٌضاوي:أي: من" 

 .(٘)"على األمم ٌوم المٌامة
على الناس ٌوم المٌامة من أمة دمحم أو مع الشاهدٌن، بؤنه حك، أو مع  لال الشوكانً:أي:" 

 .(ٙ)"الشاهدٌن بصدق دمحم وأنه رسولن إلى الناس
 مع من شهد من أنبٌابن علٌهم السبلم ومإمنً عبادن بؤنن ال إله :أي لال الزجاج:" 

 .(2)"ؼٌرن
د ملسو هيلع هللا ىلص الذٌن ٌشهدون بالحك لال الواحدي:"  ة محمه  .(1)"مع أمه
 .(5)"ٌعنً: من أمة دمحم; فإنهم الشاهدون على سابر األمم لال السمعانً:" 
} ِلتَكُونُوا شَُهَداَء َعلَى النهاِس{  :دلٌله لوله -علٌه السبلم-ٌعنً أمة دمحم  لال الثعلبً:" 
 .(ٓٔ)"[ٖٗٔ]البمرة: 
 .(ٔٔ)"مع من شهد بما جاء به دمحم أنه حك زمنٌن:أي:" لال ابن أبً 
}َوَكذَِلَن  وٌتضرعون إلى هللا أن ٌجعلهم من جملة من وصفهم بموله: لال الراؼب:" 

ةً َوَسًطا ِلتَكُونُوا شَُهَداَء َعلَى النهاس{ ]البمرة:  اجعلنا  :أي {،فاكتبنا}ومعنى:، [َٖٗٔجعَْلنَاكُْم أُمه
 .(ٕٔ)"تهممنهم وثبتنا فً جمل

 .(ٖٔ)"-ملسو هيلع هللا ىلص-، لال: أمة دمحم {الشاهدٌن اكتبنا مع} عن ابن عباس:" 

، لال: دمحم ملسو هيلع هللا ىلص وأمته، إنهم {فاكتبنا مع الشاهدٌن}وفً رواٌة أخرى عن ابن عباس أٌضا:" 
 .(ٗٔ)"شهدوا أنه لد بلهػ، وشهدوا أن الرسل لد بلؽت

، هم  الشهداء فً لوله: } ِلتَكُونُوا شَُهَداَء َعلَى {الشاهدٌن}فذهب ابن عباس إلى أن   
معنى الكبلم: ٌمولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدٌن، ، و-ملسو هيلع هللا ىلص-[، وهم أمة دمحم ٖٗٔالنهاِس{ ]البمرة: 

   .(٘ٔ)الذٌن ٌشهدون ألنبٌابن ٌوم المٌامة، أنهم لد بلؽوا أممهم رساالتن
 .(ٙٔ)"الذٌن ٌشهدون باإلٌمان"ولال الحسن: 

 .(2ٔ)"الذٌن ٌشهدون بتصدٌك نبٌن وكتابن"ولال أبو علً: 
                                                                                                                                                                               

 .ٓٗٔ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (ٔ)
 .21/ٕفتح المدٌر: (ٕ)
 .5ٓ٘/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٖٖٗصفوة التفاسٌر: (ٗ)
 .ٓٗٔ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (٘)
 .21/ٕفتح المدٌر: (ٙ)
 .ٕٓٓ/ٕمعانً المرآن: (2)
 .ٕٖٖالوجٌز: (1)
 .1٘/ٕتفسٌر السمعانً: (5)
 .ٓٓٔ/ٗتفسٌر الثعلبً: (ٓٔ)
 .ٕٗ/ٕتفسٌر ابن أبً زمنٌن: (ٔٔ)
 .ٕٕٗ/٘تفسٌر الراؼب األصفهانً: (ٕٔ)
 .5ٓ٘/ٓٔ(:صٖٖٕٔٔأخرجه الطبري) (ٖٔ)
ولال هذا حدٌث صحٌح اإلسناد، ولم ٌخرجاه  ٖٖٔ/ ٕالحاكم ، و5ٓ٘/ٓٔ(:صٖٖٖٕٔأخرجه الطبري) (ٗٔ)

 ووافمه الذهبً.
 .ٓٔ٘/ٓٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘ٔ)
 .5ٕ٘/ٙتفسٌر المرطبً: (ٙٔ)
 .5ٕ٘/ٙتفسٌر المرطبً: (2ٔ)
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هم أمة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، ٌشهدون هلل بالتوحٌد، ولرسله بالرسالة وصحة ما  {"الشاهدٌن لال السعدي:لوله}
م ممبولة، كما وهم عدول، شهادته، جاءوا به، وٌشهدون على األمم السابمة بالتصدٌك والتكذٌب

ٌْكُْم َشِهًٌدا{  لال تعالى: ُسوُل َعلَ ًة َوَسًطا ِلتَكُونُوا شَُهَداَء َعلَى النهاِس َوٌَُكوَن الره }َوَكذَِلَن َجعَْلنَاكُْم أُمه
 .(ٔ)" [ٖٗٔ]البمرة: 
 الفوابد:

 فضل هذه األمة وكرامتها على األمم لبلها. -ٔ
 .أن البكاء من خشٌة هللا هو شعار المإمنٌن المتمٌن -ٕ

روى الترمذي فً سننه من حدٌث ابن عباس رضً هللاُ عنهما أن النبً صلى هللاُ علٌه 
ٌٌْن بَاتَْت تَْحُرُس فًِ َسبٌِِل هللاِ »وسلم لال:  ِ، َوَع ٌٌْن بََكْت ِمْن َخْشٌَِة َّللاه َناِن اَل تََمسُُّهَما النهاُر، َع ٌْ « َع

(ٕ). 
ء من خشٌة هللا، وكذلن الصالحون من لبل ولد كان النبً صلى هللاُ علٌه وسلم كثٌر البكا

ُ َصْدَرهُ  ومن بعد، ولد توعد هللا أصحاب الملوب الماسٌة بؤشد الوعٌد، فمال تعالى: }أَفََمن َشَرَح َّللاه
ِ أُْولَبَِن فًِ  ن ِذْكِر َّللاه ْلمَاِسٌَِة لُلُوبُُهم ّمِ ٌٌْل لِّ بِِّه فََو ن ره ({ َٕٕضبلٍَل ُمبٌِن )ِلئِلْسبلَِم فَُهَو َعلَى نُوٍر ّمِ

 [.ٕٕ]الزمر: 
باأللحان المطربة والمشبهة لؤلؼانً; ألن ذلن ٌثمر منع لراءة المرآن لرأ وٌستفاد من اآلٌة -ٖ

سُوِل ، ضد الخشوع، ونمٌض الخوؾ والوجل ولوله تعالى فٌهم: }َوإِذَا َسِمعُوا َما أُْنِزَل إِلَى الره
{تََرى أَْعٌُنَُهْم تَِفٌُض ِمَن الده  ا َعَرفُوا ِمَن اْلَحّكِ وهذا ٌفٌد األمر بتبلوته على [، 1ٖ]المابدة:ْمِع ِممه

 هذا الوجه، وأن بكاءهم إنما كان مما فهموا من معانٌه، ال من نؽمات المارئ.
فؤٌن هذا من دق الرجل، وثنً العطؾ، وتحرٌن الرأس، والصٌاح، والزعك، والمكاء، 

 والتصدٌة؟ !

ِ{ . لال هللا تعالى: }لَوْ  ًعا ِمْن َخْشٌَِة َّللاه ٌْتَهُ َخاِشعًا ُمتََصّدِ  أَْنَزْلنَا َهذَا اْلمُْرآَن َعلَى َجبٍَل لََرأَ
 فلٌت شعري! ما الذي ٌورث خشٌة هللا تعالى؟ !

 ، أو فهم معانٌه، وتدبر آٌاته، واستخبلص حكمه وعجابب مضمونه؟ !الملحنٌن أألحان
بن أوفى، فمرأ: }فَإِذَا نُِمَر فًِ النهالُوِر{، فخر لال بهز بن حكٌم: " صلٌت خلؾ زرارة 

 .(ٖ)مٌتا، فكنت ممن حمله "
ولال أبو الربٌع إدرٌس الخوالنً: " كان أبو بكر البصري لد أوتً الحزن وحسن 
الصوت، ولراءته تمع على الملب من فضله، وكان ٌؤتً إلى اللٌث بن سعد فٌمرأ عنده، وٌبكً 

 .(ٗ)اللٌث: لمد جعل هللا لمراءته سلطانا على األعٌن "اللٌث وأصحابه، وٌمول 
َرْت{، :لما نزلت"عن أبٌه لال:  زٌد بن أسلمووري عن  لما  عمر لال }إِذَا الشهْمُس كُّوِ

  .(٘) لال: لهذا أجري الحدٌث {،}َعِلَمْت َنْفٌس َما أَْحَضَرتْ  بلػ:
 فً ترجٌع ونؽمة. وإنما كان همه فً معنى اآلٌة، ال

لال ابن أبً عبلة: " كانت أم الدرداء تؤتٌنا من دمشك إلى بٌت الممدس على بؽلة لها، 
فإذا مرت بالجبال; تمول لمابدها: أسمع الجبال ما وعدها ربها، فٌرفع صوته بهذه اآلٌة: 

ا لَاًعا َصْفَصًفا اَل تََرى فٌَِها ِعَوًجا َواَل }َوٌَْسؤَلُونََن َعِن اْلِجبَاِل فَمُْل ٌَْنِسفَُها َرّبًِ نَْسًفا فٌََذَُرهَ 
 .(ٙ)"أَْمتًا{

                                                             
 .ٕٕٗتفسٌر السعدي: (ٔ)
(، ولال حدٌث ابن عباس حدٌث حسن ؼرٌب وصححه الشٌخ األلبانً فً صحٌح 5ٖٙٔسنن الترمذي) (ٕ)

 .(ٖٔٔٗالجامع الصؽٌر برلم)
 .2ٕٗ/ٔأخرجه ابن ابً عاصم فً الزهد: (ٖ)
 ، ولم أجده.ٔٙانظر: الحوادث والبدع/ (ٗ)
 .2ٕٙ/٘ٔالدر المنثور: (٘)
 ، ولم أجده.ٕٙانظر: الحوادث والبدع/(ٙ)

https://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15944
https://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=2
https://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=2
https://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2853&idto=2853&bk_no=203&ID=2927#docu
https://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2853&idto=2853&bk_no=203&ID=2927#docu
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وروى مالن لال: " لٌل لزٌد بن ثابت: كٌؾ ترى فً لراءة المرآن فً سبع؟ فمال: 
حسن، وألن ألرأه فً نصؾ شهر أو عشرٌن أحب إلً، وسلنً: لم ذلن؟ لال: فإنً أسؤلن؟ لال: 

 .(ٔ)كً أتدبره وألؾ علٌه "
 

 المرآن
الِ  ِ َوَما َجاَءنَا ِمَن اْلَحّكِ َونَْطَمُع أَْن ٌُْدِخلَنَا َربُّنَا َمَع اْلمَْوِم الص  ({ 4ِٗحٌَن )}َوَما لَنَا اَل نُْإِمُن بِاَّلل 

 [4ٗ]المائدة: 

 التفسٌر:
ن عند هللا، ولالوا: وأيُّ لوم علٌنا فً إٌماننا باهلل، وتصدٌمنا بالحك الذي جاءنا به دمحم ملسو هيلع هللا ىلص م

 واتباعنا له، ونرجو أن ٌدخلنا ربنا مع أهل طاعته فً جنته ٌوم المٌامة؟
{ ]المابدة: لوله تعالى:  ِ َوَما َجاَءنَا ِمَن اْلَحّكِ ولالوا: وأيُّ  ، أي:"[1ٗ}َوَما لََنا اَل نُْإِمُن ِباَّلله

 .(ٕ)" من عند هللا، واتباعنا لهلوم علٌنا فً إٌماننا باهلل، وتصدٌمنا بالحك الذي جاءنا به دمحم ملسو هيلع هللا ىلص
فً حال تركنا لئلٌمان، وذلن  :لئلٌمان، أي أي شًء لنا تاركٌن :المعنى لال الزجاج:" 

 .(ٖ)"فؤجابوهم بؤن لالوا ما لنا ال نإمن باهلل، أن لومهم عنفوهم على إٌمانهم
 .(ٗ)"وذلن أن الٌهود عٌروهم ولالوا لهم: لم آمنتم؟ فؤجابوهم بهذا لال البؽوي:" 
وما لنا ال نصدق باهلل أن دمحما رسوله، والمرآن من عنده، وما  معناه: لال السمرلندي:" 

 .(٘)"جاءنا من الحك
فكؤنهم لٌموا على إٌمانهم ومسارعتهم فٌه، فمالوا: }وما لنا ال نإمن باهلل  لال السعدي:" 

اءنا من الحك ونطمع أن ٌدخلنا ربنا مع الموم الصالحٌن{ أي: وما الذي ٌمنعنا من اإلٌمان وما ج
 .(ٙ)"باهلل، والحال أنه لد جاءنا الحك من ربنا، الذي ال ٌمبل الشن والرٌب

وأى مانع ٌمنعنا من اإلٌمان باهلل الذي ال إله إال هو، وٌصدنا عن  :أي لال المراؼً:" 
اتباع ما جاءنا من الحك على لسان هذا النبً الكرٌم، بعد أن ظهر لنا أنه هو روح الحك الذي 

 .(2)"بشر به المسٌح؟
إنكار استبعاد النتفاء اإلٌمان مع لٌام موجبه  {:وما لنا ال نإمن باهلل لال الزمخشري:"} 

هو الطمع فً إنعام هللا علٌهم بصحبة الصالحٌن: ولٌل: لما رجعوا إلى لومهم الموهم فؤجابوهم و
 .(1)"بذلن. أو أرادوا: وما لنا ال نإمن باهلل وحده ألنهم كانوا مثلثٌن، وذلن لٌس بإٌمان باهلل

لولهم وما لنا تولٌؾ ألنفسهم أو محاجة لمن عارضهم من الكفار بؤن  لال ابن عطٌة:" 
فمالوا وأي شًء ٌصدنا عن اإلٌمان ولد الح الصواب وجاء الحك ، لال لهم آمنتم وعجلتم

 .(5)"المنٌر
} َوِإنه  :وهذا الصنؾ من النصارى هم المذكورون فً لوله عز وجل لال ابن كثٌر:" 

ِ ال ٌَْشتَ  ٌِْهْم َخاِشِعٌَن َّلِله ٌْكُْم َوَما أُنزَل إِلَ ِ َوَما أُنزَل إِلَ ِ ِمْن أَْهِل اْلِكتَاِب لََمْن ٌُْإِمُن بِاَّلله ُروَن بِآٌَاِت َّللاه
َ َسِرٌُع اْلِحَساِب{اآل [، وهم الذٌن 55ٌٔة ]آل عمران: ثََمنًا لَِلٌبل أُولَبَِن لَُهْم أَْجُرهُْم ِعْنَد َربِِّهْم إِنه َّللاه

ٌِْهْم لَالُوا آ ٌْنَاهُُم اْلِكتَاَب ِمْن لَْبِلِه هُْم بِِه ٌُْإِمنُوَن * َوإِذَا ٌُتْلَى َعلَ َمنها بِِه إِنههُ لال هللا فٌهم: } الهِذٌَن آتَ

                                                             
، ٖٓٙ/ٕ(::صٖٕٗٓ، والبٌهمً فً شعب اإلٌمان)ٕٓٓ/ٔ(:ص2ٕٗجه الؽمام مالن فً الموطؤ)أخر (ٔ)

 .ٖٔ/ٕوانظر: شرح الزرلانً:
 .ٕٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٕٓٓ/ٕمعانً المرىن: (ٖ)
 .11/ٖتفسٌر البؽوي: (ٗ)
 .ٕٔٗ/ٔتفسٌر السمرلندي: (٘)
 .ٕٕٗتفسٌر السعدي: (ٙ)
 .2/1تفسٌر المراؼً: (2)
 .2ٓٙ/ٔالكشاؾ: (1)
 .2ٕٕ/ٕالمحرر الوجٌز: (5)
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ِن بَِما َصبَُروا َوٌَْدَرُءوَن اْلَحكُّ ِمْن َربِّنَا إِنها ُكنها ِمْن لَْبِلِه ُمْسِلِمٌَن * أُولَبَِن ٌُْإتَ  ٌْ تَ ْوَن أَْجَرهُْم َمره
ا َرَزْلنَاهُْم ٌُْنِفمُوَن * َوإِذَا َسِمعُوا اللهْؽَو أَْعَرُضوا َعْنهُ َولَالُوا لََنا  ٌِّبَةَ َوِممه أَْعَمالُنَا َولَكُْم بِاْلَحَسنَِة السه

ٌْكُمْ   .(ٔ)"[٘٘ - ِٕ٘ؽً اْلَجاِهِلٌَن { ]المصص: إلى لوله } ال نَْبتَ  {أَْعَمالُكُْم َسبلٌم َعلَ
اِلِحٌَن{ ]المابدة: لوله تعالى:  ونرجو أن  ، أي:"[1ٗ}َونَْطَمُع أَْن ٌُْدِخلَنَا َربَُّنا َمَع اْلمَْوِم الصه

 .(ٕ)"ٌدخلنا ربنا مع أهل طاعته فً جنته ٌوم المٌامة
 .(ٖ)"وأصحابُه -ملسو هيلع هللا ىلص-، رسوُل هللا «الموُم الصالحون» لال ابن زٌد:" 
 .(ٗ)"ونحن نطَمُع بإٌماننا بذلن أن ٌدخلنا ربُّنا مع الموم الصالحٌن لال الطبري:أي:" 
اِلُحوَن{ ]األنبٌاء:  أي: فً أمة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، بٌانه لال البؽوي:"  } أَنه اأْلَْرَض ٌَِرثَُها ِعبَاِدَي الصه

ٔٓ٘] "(٘). 
 .(ٙ)"ٌمول: نرجو، أن ٌدخلنا ربنا مع المإمنٌن الموحدٌن فً الجنة لال السمرلندي:" 
ونحن إذا آمنا واتبعنا الحك طمعنا أن ٌدخلنا هللا الجنة مع الموم  لال السعدي:أي:" 

الصالحٌن، فؤي مانع ٌمنعنا؟ ألٌس ذلن موجبا للمسارعة واالنمٌاد لئلٌمان وعدم التخلؾ 
طمع أن ٌدخلنا ربنا مع الموم الذٌن صلحت أنفسهم بالعمابد وإننا لن لال المراؼً:" 

الصحٌحة، والفضابل واآلداب الكاملة، وهم أتباع هذا النبً الكرٌم الذٌن استبان لنا أثر صبلحهم 
إنه  -والخبلصة، وشاهدناه بؤعٌننا بعد ما كان منهم من فساد فى األرض وعتو كبٌر فى جاهلٌتهم

ان بعد أن تظاهرت أسبابه، وتحممت موجباته فوجب علٌنا الجري على ال مانع لنا من هذا اإلٌم
 .(1)"سننه، واتباع نهجه وطرٌمه

: أي: نعلم أن ٌدخلنا ربنا الجنة إذا {ونطمع}: -تعالى  -لال الحسن: لوله لال الماترٌدي:  
 آمنا باهلل وما جاءنا من الحك.

و ، ٌدخلنا ربنا فً دٌن لوم صالحٌنلٌل: نطمع: هو الطمع والرجاء، أي: نطمع ونرجو أن 

 .(5)": ٌحتمل: ما ذكرنا من األنبٌاء والرسل{الصالحٌن}
 الفوابد:

 فضل الكتابً إذا أسلم. وحسن إسبلمه. -ٔ
دفع اللوم عن اإلنسان، فٌنبؽً للؽنسان ان ٌدفع اللوم عن نفسه، وال ٌُبمً عرضه لعباد هللا -ٕ

لنا النإمن باهلل{، وكذلن حمل النفس عند الوسواس على  ٌعملون ما ٌشاءون فٌه، لال تعالى:}وما
 اإلٌمان والعمل الصالح، وذلن عند رإٌة الفتور، إذ ٌجب تموٌة العزٌمة.

 حك بشهادة من سبك من األمم، لموله:}وما جاءنا من الحك{. -ملسو هيلع هللا ىلص-أن ماجاء به الرسول-ٖ
أن ٌدخلنا ربنا مع الموم الصالحٌم{، لال  ومنها: اختٌار الرفٌك الصالح لموله:}ونطمع-ٗ

:"مثل الجلٌس الصالح كحامل المسن/ إما أن ٌبٌعن أو ٌحذٌن، أو تجد منه رابحة -ملسو هيلع هللا ىلص-الرسول
 . (ٓٔ)طٌبة"

 
 المرآن

                                                             
 .5ٙٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .ٕٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٕٔ٘-ٔٔ٘/ٓٔ(:صٖٖٕ٘ٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .ٔٔ٘/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .11/ٖتفسٌر البؽوي: (٘)
 .ٕٔٗ/ٔتفسٌر السمرلندي: (ٙ)
 .ٕٕٗتفسٌر السعدي: (2)
 .2/1تفسٌر المراؼً: (1)
 ، ولم الؾ على لول الحسن.2ٗ٘/ٖالماترٌدي: تفسٌر (5)
 (..1ٕٔٙ(، ومسلم)5ٖٗ٘رواه البخاري) (ٓٔ)
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ُ بَِما لَالُوا َجنهاٍت تَْجِري ِمْن تَْحتَِها اأْلَْنَهاُر َخاِلِدٌَن  ({ 1٘فٌَِها َوذَِلَن َجَزاُء اْلُمْحِسنٌَِن )}فَؤَثَابَُهُم َّللاه
 [1٘]المابدة: 
 التفسٌر:

فجزاهم هللا بما لالوا من االعتزاز بإٌمانهم باإلسبلم، وطلبهم أن ٌكونوا مع الموم الصالحٌن، 
لون  جنات تجري من تحت لصورها وأشجارها األنهار، ماكثٌن فٌها ال ٌخرجون منها، وال ٌُحوه

 إحسانهم فً المول والعمل. عنها، وذلن جزاء
ُ بَِما لَالُوا{ ]المابدة: لوله تعالى:  فجزاهم هللا بما لالوا من االعتزاز  ،أي:"[1٘}فَؤَثَابَُهُم َّللاه

 .(ٔ)"بإٌمانهم باإلسبلم، وطلبهم أن ٌكونوا مع الموم الصالحٌن
 .(ٕ)"أي: أعطاهم هللا بما لالوا لال السمعانً:" 
 .(ٖ)"من التوحٌد لال السمرلندي: أي:" 
ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدٌن وما لنا ال نإمن باهلل }فجزاهم هللا بمولهم: لال الطبري:أي:" 

 .(ٗ){"وما جاَءنا من الحك ونطمع أن ٌدخلَنا ربهنا مع الموم الصالحٌن
 .(٘)"أي: فجازاهم على إٌمانهم وتصدٌمهم واعترافهم بالحك لال ابن كثٌر:" 
بما تكلموا به عن اعتماد وإخبلص، من لولن: هذا لول فبلن، أى  الزمخشري:أي:"لال  

 .(ٙ)"اعتماده وما ٌذهب إلٌه
ُ بَِما لَالُوا{ ]المابدة: لوله تعالى:وفً تفسٌر    ، وجهان:[1٘}فَؤَثَابَُهُم َّللاه

 .(2)احدهما: معناه: بما لاوال من التوحٌد. لاله الكلبً
وعلى هذا إنما علك الثواب بمجرد المول; ألنه لد سبك من وصفهم ما  لال الواحدي:" 

والبكاء المإذن  {مما عرفوا من الحك}ٌدل على إخبلصهم فٌما لالوا، وهو المعرفة فً لوله: 
بحمٌمة اإلخبلص واستكانة الملب ومعرفتة، والمول إذا الترن به المعرفة واإلخبلص فهو اإلٌمان 

 .(1)"بالثوابالحمٌمً الموعود علٌه 
. ٌعنً لولهم: }فَاْكتُْبنَا َمَع الشهاِهِدٌَن{، ولولهم: }َونَْطَمُع أَْن ٌُْدِخلَنَا{ اآلٌةوالثانً: ٌرٌد: بما سؤلوا، 

 .(ٓٔ)، وعطاء(5)وهذا لول ابن عباس
 .(ٔٔ)معناه: المسؤلة :وهذا ٌدل على مسؤلتهم الجنة، فعلى هذا التفسٌر، المول

ُ بَِما لَالُوا{ ]المابدة:  لوله تعالى:ظاهر و ٌدل على أنهم إنما استحموا ، [1٘}فَؤَثَابَُهُم َّللاه
وأجابوا عنه من ، وذلن ؼٌر ممكن ألن مجرد المول ال ٌفٌد الثواب، ذلن الثواب بمجرد المول

 : (ٕٔ)وجهٌن
األول: أنه لد سبك من وصفهم ما ٌدل على إخبلصهم فٌما لالوا، وهو المعرفة، وذلن هو 

 فلما حصلت المعرفة واإلخبلص وكمال االنمٌاد ثم ،[1ٖ]المابدة:  {مما عرفوا من الحك}له:لو
 انضاؾ إلٌه المول ال جرم كمل اإلٌمان. 

 [ .1ٖ]المابدة:  {فاكتبنا مع الشاهدٌن:}ٌعنً لولهم ٌرٌد بما سؤلوا، {،بما لالوا}لوله:أن الثانً: 

                                                             
 .ٕٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .5٘/ٕتفسٌر السمعانً: (ٕ)
 .ٕٔٗ/ٔبحر العلوم: (ٖ)
 .ٕٔ٘/ٓٔتفسٌر الطبري (ٗ)
 .5ٙٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .2ٓٙ/ٔالكشاؾ: (ٙ)
 .ٕٕٔتنوٌر الممباس" بهامش المصحؾ ص ، و51ٗ/2انظر: التفسٌر البسٌط للواحدي: (2)
 .51ٗ/2التفسٌر البسٌط للواحدي: (1)
 . فً رواٌة عطاء عنه.ٙٔٗ/ٕٔانظر: مفاتٌح الؽٌب: (5)
 .5ٕٔ/ٕ، وكذلن التفسٌر الوسٌط له:51ٗ/2انظر: التفسٌر البسٌط، للواحدي:(ٓٔ)
 .51ٗ/2للواحدي:انظر: التفسٌر البسٌط (ٔٔ)
 .ٙٔٗ/ٕٔانظر: مفاتٌح الؽٌب: (ٕٔ)
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ب بالمول اللترانه باإلخبلص، بدلٌل لوله: وإنما أنجح لولهم وعلك الثوا لال البؽوي:" 
 .(ٔ)"}وذلن جزاء المحسنٌن{

دلٌل على إخبلص إٌمانهم وصدق  ..{،فؤثابهم هللا بما لالوا}لوله تعالى:  لال المرطبً:" 
وهكذا من خلص إٌمانه وصدق ٌمٌنه ٌكون ثوابه  -ممالهم، فؤجاب هللا سإالهم وحمك طمعهم

 .(ٕ)"الجنة
 .(ٖ)«فآتاهم هللا بما لالوا»لرأ الحسن: و 
جنات تجري من تحت  ،أي:"[1٘}َجنهاٍت تَْجِري ِمْن تَْحتَِها اأْلَْنَهاُر{ ]المابدة: لوله تعالى: 

 .(ٗ)"لصورها وأشجارها األنهار
 .(٘)"ٌعنً: بساتٌن تجري من تحت أشجارها األنهار لال الطبري:" 
 .(ٙ)"هارهاٌعنً: المساكن تجري أسفلها أن لال أبو مالن:" 
 .(2)"أنهار الجنة تفجر من جبل مسن"لال عبد هللا:  
ماكثٌن فٌها ال ٌخرجون منها، وال  ،أي:"[1٘}َخاِلِدٌَن فٌَِها{ ]المابدة: لوله تعالى: 

لون عنها  .(1)"ٌُحوه
 .(5)"ٌخبرهم أن الثواب ممٌم على أهله أبدا ال انمطاع له لال ابن عباس:" 
لون عنها لال الطبري:"   .(ٓٔ)"ٌمول: دابًما فٌها مكثهم، ال ٌخرجون منها وال ٌحوه
 .(ٔٔ)"أي: ساكنٌن فٌها أبًدا، ال ٌحولون وال ٌزولون لال ابن كثٌر:" 
وذلن جزاء إحسانهم فً المول  ،أي:"[1٘}َوذَِلَن َجَزاُء اْلُمْحِسِنٌَن{ ]المابدة: لوله تعالى: 
 .(ٕٔ)"والعمل

 .(ٖٔ)"الموحدٌن"لال ابن عباس: 
 .(ٗٔ)"المإمنٌن"ولال الكلبً: 

 .(٘ٔ)"ٌعنً: الموحدٌن المإمنٌن لال البؽوي:" 
 .(ٙٔ)"ٌعنً: ثواب الموحدٌن المطٌعٌن لال السمرلندي:" 
ٌمول: وهذا الذي َجَزٌُت هإالء المابلٌن بما وصفُت عنهم من لٌلهم على  لال الطبري:" 

 .(2ٔ)"ما لالوا، من الجنات التً هم فٌها خالدون، جزاُء كل محسٍن فً لٌِله وفِعله
أي:فً اتباعهم الحك وانمٌادهم له حٌث كان، وأٌن كان، ومع من لال ابن كثٌر:" 

 .(1ٔ)"كان
 الفوابد:

                                                             
 .11/ٖتفسٌر البؽوي: (ٔ)
 .ٕٓٙ/ٙتفسٌر المرطبً: (ٕ)
 .2ٓٙ/ٔانظر: الكشاؾ: (ٖ)
 .ٕٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٕٔ٘/ٓٔتفسٌر الطبري (٘)
 .1ٙٔٔ/ٗ(:ص1٘ٙٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .1ٙٔٔ/ٗ(:ص1ٗٙٙأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .ٕٕٔالتفسٌر المٌسر: (1)
 .1ٙٔٔ/ٗ(:ص1ٙٙٙأخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 .ٕٔ٘/ٓٔتفسٌر الطبري (ٓٔ)
 .5ٙٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٔٔ)
 .ٕٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٕٔ)
 .51ٗ/2، والتفسٌر البسٌط:5ٕٔ/ ٕ، والتفسٌر الوسٌط" ٓٔٗ/ ٕنسبه البن عباس فً زاد المسٌر انظر:  (ٖٔ)
 .51ٗ/2انظر: التفسٌر البسٌط: (ٗٔ)
 .11/ٖتفسٌر البؽوي: (٘ٔ)
 .ٕٔٗ/ٔبحر العلوم: (ٙٔ)
 .ٕٔ٘/ٓٔتفسٌر الطبري (2ٔ)
 .5ٙٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (1ٔ)
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 وجل، إذ اثاب هإالء الذٌن مّن علٌهم باإلٌمان بهذا الجزاء العظٌم. بٌان فضل اللع عزّ  -ٔ
ُ بَِما لَالُوا إثبات األسباب، لموله:-ٕ  {.َجنهاتٍ  }فَؤَثَابَُهُم َّللاه
َجنهاٍت تَْجِري ِمْن تَْحتَِها  {، وأنها ذات انهار، لموله:}َجنهاتٍ  إثبات الجنة وأنها أنواع، لموله:}-ٖ

 {.َخاِلِدٌَن فٌَِها هً أٌضا أنواع. كما دّلت اآلٌة على أن نعٌم الجنة دابم، لموله:}{. واأْلَْنَهارُ 
 ، إذ اشار إلٌه بإشارة البعٌد.َوذَِلَن َجَزاُء اْلُمْحِسِنٌَن{ الحّث على اإلحسان، لموله:}-ٗ
ى ُمحسناً، وٌ-٘ ق بملبه، المولن، المخلص  من النفاق ٌُسمه ستحكُّ ما أن اآلٌة تدل على أن المصّدِ

ُ بَِما لَالُوا َجنهاٍت تَْجِري ِمْن تَْحتَِها اأْلَْنَهاُر َخاِلِدٌَن ، لال وعد هللا به المحسنٌن تعالى: }فَؤَثَابَُهُم َّللاه
[، فجعلهم من المحسنٌن بمولهم، وهو ما لدم من لولهم: 1٘فٌَِها َوذَِلَن َجَزاُء اْلُمْحِسنٌَِن{ ]المابدة: 

اِلِحٌن{ ]المابدة: }َوَما لَنَا اَل  ِ َوَما َجاَءنَا ِمَن اْلَحّكِ َونَْطَمُع أَْن ٌُْدِخلَنَا َربُّنَا َمَع اْلمَْوِم الصه نُْإِمُن ِباَّلله
1ٗ.] 

ُ الهِذٌَن آَمنُوا بِاْلمَْوِل الثهاِبِت فًِ اْلَحٌَاة ٌَا َوفًِ اآْلِخَرِة{  وٌوضحه لوله تعالى: }ٌُثَّبُِت َّللاه ْن الدُّ
[، وصح فً تفسٌر ذلن مرفوعاً أن التثبٌت فً اآلخرة بذلن هو الشهادتان فً المبر 2ٕ]إبراهٌم: 

، وأنه بعد شهادتهما ٌُبَشهُر، وٌرى ممعده من الجنة، وال ٌُمتََحُن بالسإال عن (ٔ)عند المسؤلة
 ؼٌرهما فً جمٌع األخبار المتفك على صحتها.

لوله تعالى: }َوإِْذ أََخذَ َربَُّن ِمْن بَنًِ آَدَم ِمْن وٌشهد لمعنى ذلن شواهُد كثٌرةٌ، منها 
ٌهاتِهْم )  .(ٕ)[2ٕٔ({ ]األعراؾ: ٖظُُهوِرِهْم ذُّرِ

احتج بعض الناس بهذه اآلٌة، أن اإلٌمان هو مجرد المول، ألنه لال: فؤثابهم هللا بما لالوا  -ٙ
 التصدٌك، ال ٌكون إٌمانا. ولكن ال حجة لهم فٌها، ألن لولهم كان مع التصدٌك، والمول بؽٌر

 .(ٖ)افاده السمرلندي
 

 المرآن
 [4ٙ({ ]المائدة: 4ٙ}َوال ِذٌَن َكفَُروا َوَكذ بُوا بِآٌَاتِنَا أُولَئَِن أَْصَحاُب اْلَجِحٌِم )

 التفسٌر:
رسله، أولبن هم والذٌن جحدوا وحدانٌة هللا وأنكروا نبوة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، وكذهبوا بآٌاته المنزلة على 

 أصحاب النار المبلزمون لها.
والذٌن جحدوا وحدانٌة هللا وأنكروا نبوة  ، أي:"[1ٙ}َوالهِذٌَن َكَفُروا{ ]المابدة: لوله تعالى: 

 .(ٗ)"-ملسو هيلع هللا ىلص-دمحم
 .(٘)"من الٌهود والنصارى ومن المشركٌن لال المرطبً:أي:" 
 .(ٙ)" وبراهٌنهوكذبوا بحجج هللا "أي:  لال الماسمً: 
 .(2)"حجبوا عن الذات :أي لال اآللوسً:" 
 .(1)"كفروا باهلل لال السعدي:أي:" 
 .(5)"-ملسو هيلع هللا ىلص-وأنكروا نبوة دمحم، وأما الذٌن جحدوا توحٌد هللا :أي لال المراؼً:" 
 .(ٓٔ)"وكذهبوا بآٌاته المنزلة على رسله ، أي:"[1ٙ}َوَكذهبُوا ِبآٌَاتِنَا{ ]المابدة: لوله تعالى: 

                                                             
(، ٕٖٓٔ(، والترمذي )2٘ٓٗ(، وأبو داود )12ٕٔ(، ومسلم )5ٖٙٔأخرجه من حدٌث البراء البخاري )(ٔ)

 .(5ٕٙٗ، وابن ماجه )ٔٓٔ/ ٙوالنسابً 
 .ٕٗٓ/5انظر: العواصم والمواصم فً الذب عن سنة ابً الماسم: (ٕ)
 .ٕٔٗ/ٔبحر العلوم: (ٖ)
 .ٕٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٕٓٙ/ٙتفسٌر المرطبً: (٘)
 .ٖٕٕ/ٗمحاسن التؤوٌل: (ٙ)
 .5/ٗروح المعانً: (2)
 .ٕٕٗتفسٌر السعدي: (1)
 .2/5تفسٌر المراؼً: (5)
 .ٕٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
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 .(ٔ)"أي: الذٌن جحدوا الحك الذي جاءهم لال الماسمً:" 
 .(ٕ)"الدالة على التوحٌد" :أي لال اآللوسً: 
 .(ٖ)"كذبوا بآٌاته المبٌنة للحك لال السعدي:أي:" 
 .(ٗ)"وكذبوا بآٌات كتابه" :أي لال المراؼً: 
مع أنه ضرب منه لما أن « الكفر»عطؾ التكذٌب بآٌات هللا على  لال ابو السعود:" 

 .(٘)المصد إلى بٌان حال المكذبٌن وذكرهم بممابلة المصدلٌن بها جمعا بٌن الترؼٌب والترهٌب
 .(ٙ)"التكذٌب باآلٌات كفر فهو من باب عطؾ الخاص على العام لال الشوكانً:" 
أولبن هم أصحاب النار  ، أي:"[1ٌِٙم{ ]المابدة: }أُولَبَِن أَْصَحاُب اْلَجحِ لوله تعالى: 

 .(2)"المبلزمون لها
 .(1)"سكانها الممٌمون فٌها ال ٌبرحونها " :أي لال المراؼً: 
 .(5)"أي: النار الشدٌدة الحرارة. جزاء وفالا " لال الماسمً: 
 .(ٓٔ)"لحرمانهم الكلً واحتجابهم بنفوسهم وصفاتها " :أي لال اآللوسً: 
الجحٌم هً النار، وسمٌت بذلن لبعد لعرها وظلمة الشٌخ ابن عثٌمٌن: ولال  

النار الشدٌدة االتماد. ٌمال: جحم فبلن النار إذا شدد إٌمادها. وٌمال أٌضا  :«الجحٌم»و
جاحم الحرب هو شدة المتال فً  ، أي:لعٌن األسد: جحمة، لشدة اتمادها. وٌمال ذلن للحرب

 :(ٕٔ)معركتها، لال الشاعر
 التهَخٌُُّل َواْلَمَراحُ              اْلَحْرُب اَل ٌَْبمَى ِلَجاِحِمَها 

بهاُر فًِ   (ٖٔ)النهَجَداِت َواْلَفَرُس اْلَولَاح                  إِاله اْلفَتَى الصه
 :(٘ٔ)األعشى ولل ، وأنشد(ٗٔ)"رالجاحم: المكان الشدٌد الح"ولال ابن فارس: 
ٌَْجاِء لَْبَل ِلمَابَِها   َؼَداةَ اْحِتَضاِر اْلبَؤِْس َواْلَمْوُت َجاِحمُ                     ٌُِعدُّوَن ِلْلَه

ً وبُْخبلً، أخذ من الجحٌم وهً النار المْستَْحِكمةُ   اُم الذي ٌتحرُق حرصا ولال لوٌم: الَجحه
ٌَة. لال  :(ٙٔ)والُمتَلَّظِ

 (ٔ)وال الحر منها ؼابر الدهر ٌبردُ           جحٌماً تلظى ال تفتُر ساعة 

                                                             
 .ٖٕٕ/ٗمحاسن التؤوٌل: (ٔ)
 .5/ٗروح المعانً: (ٕ)
 .ٕٕٗتفسٌر السعدي: (ٖ)
 .2/5تفسٌر المراؼً: (ٗ)
 .2ٖ/ٖتفسٌر أبً السعود: (٘)
 .25/ٕفتح المدٌر: (ٙ)
 .ٕٕٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .2/5تفسٌر المراؼً: (1)
 .ٖٕٕ/ٗمحاسن التؤوٌل: (5)
 .5/ٗروح المعانً: (ٓٔ)
 .2ٖتفسٌر جزء عم البن عثٌمٌن: (ٔٔ)
البٌتان لسعد بن مالن بن ضبٌعة، وكان شاعراً جاهلٌاً مجٌداً وفارساً من سادات بكر بن وابل، انظر الحماسة (ٕٔ)

 .(5ٕٔ/ ٔبشرح التبرٌزي: )
، ٕٓٔ/ٗ، وتهذٌب اللؽة:ٕٙ٘/ٔ، وجمهرة اللؽة:ٕٖٔٔ/ٖانظر: الداللبل فً ؼرٌب الحدٌث: (ٖٔ)

، والبحر ٕٓٙ/ٙ، وتفسٌرالمرطبً:ٕٓٓ/ٕ، ومعانً المرآن للزجاج:2ٕٖ/ٖٔوتاج العروس:، 1٘/ٕٔواللسان:
 .2ٓ٘/ٔالمحٌط ألبً حٌان:

 النَجَدات: الشدابد. الَوَلاح: الشدٌد الحافر.
، 5ٕٗ/ٔ، ومماٌٌس اللؽة، مادة"جحم":ص11ٖٔ/٘الصحاح تاج اللؽة وصحاح العربٌة، مادة"جحم":ص (ٗٔ)

 .22ٔومجمل اللؽة:
، ومجمل 5ٕٗ/ٔ، ومماٌٌس اللؽة، مادة"جحم":ص1ٗ/ٕٔالبٌت لؤلعشى فً اللسان، مادة جحم":ص (٘ٔ)

 ، وتاج العروس، مادةجحم"، ولٌس فً دٌوانه الذي ٌتضمن لصٌدة على وزن البٌت وروٌه.22ٔاللؽة:
 .1ٖٙ/ٕ، و اإلبانة فً اللؽة العربٌة للصحاري:2ٖٔال عزو فً المذكر والمإنث البن األنباري (ٙٔ)
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 . (ٕ)"الجحٌُم: الجمُر الذي بعضه على بعض"ولال الفراء: 
لال أحمد بن عبٌد: إنما لبل للجحٌم: جحٌم ألنها أُْكثَِر ولودها، أُخذ " ولال ابن األنباري:

 :(ٖ)ولودها. لال عمران بن حطانمن لول العرب: لد َجَحْمُت النار: إذا أكثرُت 
 (ٗ)"الضبللة ٌُصلً أهلها جاحم الجمر      ٌرى طاعة هللا الهدى وخبلفهم 

 الفوابد:
 بٌان مصٌر الكافرٌن والمكذبٌن وهو خلودهم فً نار جهنم. -ٔ
 .استعمال المرآن أسلوب الترؼٌب والترهٌب بذكره الوعٌد بعد الوعد -ٕ
 : (٘)الفاسك ال ٌبمى مخلدا فً النار، وبٌانه من وجهٌناآلٌة دالة على أن المإمن -ٖ

وهذا اإلحسان ال بد وأن ٌكون  {،وذلن جزاء المحسنٌن}: فً اآلٌة الساٌمة األول: أنه تعالى لال
[ ومن اإللرار 1ٖ]المابدة:  {مما عرفوا من الحك} :هو الذي تمدم ذكره من المعرفة وهو لوله

وإذا كان كذلن، فهذه اآلٌة دالة على أن هذه المعرفة، وهذا  {،لالوا فؤثابهم هللا بما:}به، وهو لوله
اإللرار ٌوجب أن ٌحصل له هذا الثواب، وصاحب الكبٌرة له هذه المعرفة وهذا اإللرار، فوجب 
أن ٌحصل له هذا الثواب، فؤما أن ٌنمل من الجنة إلى النار وهو باطل باإلجماع، أو ٌمال: ٌعالب 

 لى الجنة وذلن هو المطلوب.على ذنبه ثم ٌنمل إ
 ،[1ٙ}َوالهِذٌَن َكفَُروا َوَكذهبُوا ِبآٌَاتِنَا أُولَبَِن أَْصَحاُب اْلَجِحٌِم{ ]المابدة: :الثانً: هو أنه تعالى لال

أولبن أصحاب الجحٌم ال ؼٌرهم،  :ٌفٌد الحصر، أي {،أولبن أصحاب الجحٌم} :فموله
نفن عنه، فهذا ٌمتضً تخصٌص هذا الدوام بالكفار، والمصاحب للشًء هو المبلزم له الذي ال ٌ

فصارت هذه اآلٌة من هذٌن الوجهٌن من ألوى الدالبل على أن الخلود فً النار ال ٌحصل 
 للمإمن الفاسك.

 
 المرآن

ُ لَكُْم َواَل تَْعتَُدوا إِن   ُموا َطٌِّبَاِت َما أََحل  ّللا  َ اَل ٌُِحبُّ اْلُمْعتَِدٌَن  }ٌَا أٌََُّها ال ِذٌَن آَمنُوا اَل تَُحّرِ ّللا 
 [44({ ]المائدة: 44)

 التفسٌر:
موا طٌبات أحلهها هللا لكم من المطاعم والمشارب ونكاح النساء،  ٌا أٌها الذٌن آمنوا ال تحّرِ

م هللا. إن هللا ال ٌحب المعتدٌن.  فتضٌموا ما وسهع هللا علٌكم، وال تتجاوزوا حدود ما حره
 ٌة ثبلثة الوال:فً سبب نزول اآل 

، فمال: ٌا رسول -ملسو هيلع هللا ىلص  -أن رجبًل أتى النبً ": -رضً هللا عنهما-عبد هللا بن عباس أحدها: عن 
ًّ اللحم; فؤنزل هللا:  هللا! إنً إذا أصبت اللحم انتشرت للنساء وأخذتنً شهوتً; فحرمت عل

ُموا َطٌِّ  َ اَل ٌُِحبُّ اْلُمْعتَِدٌَن }ٌَاأٌََُّها الهِذٌَن آَمنُوا اَل تَُحّرِ ُ لَكُْم َواَل تَْعتَُدوا إِنه َّللاه بَاِت َما أََحله َّللاه
 . ]صحٌح لؽٌره[(ٙ)({12)

                                                                                                                                                                               
 .1ٖٙ/ٕانظر:اإلبانة فً اللؽة العربٌة: (ٔ)
 .22ٕالمذكر والمإنث البن األنباري (ٕ)
 .2ٔٔشعر الخوارج (ٖ)
 .22ٕالمذكر والمإنث: (ٗ)
 .ٙٔٗ/ٕٔانظر: مفاتٌح الؽٌب: (٘)
(، 51ٔٔٔرلم  22ٕ/ ٔٔ(، والطبرانً فً "المعجم الكبٌر" )ٖٗ٘ٓرلم  ٕٙ٘، ٕ٘٘/ ٘أخرجه الترمذي )(ٙ)

، 1ٙٔٔ/ ٗ(:ص12ٙٙ، وابن أبً حاتم فً "تفسٌره" )ٕٓ٘/ٓٔ(:صٖٕٓ٘ٔ"جامع البٌان" ) والطبري فً
( من طرٌك عثمان بن سعد 2ٖٔ(، والواحدي فً "أسباب النزول" )ص 1ٔ2ٔ/ ٘وابن عدي فً "الكامل" )

 الكاتب عن عكرمة عن ابن عباس به.
 بو زرعة والنسابً وؼٌرهم.للنا: وهذا سند ضعٌؾ; فٌه عثمان هذا وهو ضعٌؾ; ضعفه ابن معٌن وأ

 (.5/ ٕ(، و"التمرٌب" )21ٖ - 2ٖٙ/ 5ٔ(، و"تهذٌب الكمال" )1ٖ1/ رلم ٙانظر: "الجرح والتعدٌل" )
 ولال الترمذي: "هذا حدٌث حسن ؼرٌب".

 لكن للحدٌث شواهد تدل على أن له أصبًل، ومعناه صحٌح; فٌرتمً الحدٌث إلى درجة الصحٌح لؽٌره.
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ُموا َطٌَِّباِت َما :"-رضً هللا عنهما-عبد هللا بن عباس  الثانً: عن لوله: }ٌَاأٌََُّها الهِذٌَن آَمنُوا اَل تَُحّرِ
ُ لَكُْم{;  لالوا: نمطع مذاكٌرنا، ونترن شهوات  -ملسو هيلع هللا ىلص  -لال: هم رهط من أصحاب النبً أََحله َّللاه

فؤرسل إلٌهم فذكر لهم،  -ملسو هيلع هللا ىلص  -الرهبان، فبلػ ذلن النبً  الدنٌا، ونسبح فً األرض كما ٌفعل
وانام، وأنكح النساء، فمن أخذ  لكنى أصوم وافطر، وأصلً: »-ملسو هيلع هللا ىلص  -فمالوا: نعم، فمال النبً 

 . ]حسن[(ٔ)«" بسنتً; فهو منً، ومن لم ٌؤخذ بسنتً; فلٌس منً
نزلت فً عثمان بن مظعون وأصحابه حرموا علٌهم كثٌراً من الطٌبات  لال أبو مالن:"

ُمو ُ والنساء، فَهمه بعضهم أن ٌمطع ذكره; فؤنزل هللا: }ٌَاأٌََُّها الهِذٌَن آَمنُوا اَل تَُحّرِ ا َطٌِّبَاِت َما أََحله َّللاه
َ اَل ٌُِحبُّ اْلُمْعتَِدٌَن{  . ]صحٌح[(ٕ)"لَكُْم َواَل تَْعتَُدوا إِنه َّللاه

نزلت فً أناس من أصحاب النبً ملسو هيلع هللا ىلص، أرادوا أن ٌتخلهوا من الدُّنٌا، وٌتركوا  لال لتادة:"
 .]ضعٌؾ[(ٖ)"بن مظعونالنساء وٌتزهدوا، منهم علً بن أبً طالب وعثمان 

                                                                                                                                                                               

 ( وزاد نسبته البن مردوٌه.5ٖٔ/ ٖلدر المنثور" )وذكره السٌوطً فً "ا
ولد لال الترمذي عمب الحدٌث: "ورواه بعضهم عن عثمان بن سعد مرسبلً، لٌس فٌه عن ابن عباس، ورواه 

 خالد الحذاء عن عكرمة مرسبلً".
 ٌشٌر الترمذي إلى أن عثمان بن سعد لد خولؾ فً إسناده.

من طرٌك  ،٘ٔ٘-ٗٔ٘/ٓٔ(:صٖٕٓٗٔ(، ) 1ٖٖٕٔ(، )2ٖٖٕٔفمد أخرجه الطبري فً "جامع البٌان" )
ٌزٌد بن زرٌع وإسماعٌل بن علٌة وعبد الوهاب الثمفً ثبلثتهم عن خالد الحذاء عن عكرمة; لال: كان أناس من 

ُموا هموا بالخصاء وترن اللحم والنساء; فنزلت هذه اآلٌة: }ٌَاأٌََُّها الهِذٌَن آمَ  -ملسو هيلع هللا ىلص  -أصحاب النبً  نُوا اَل تَُحّرِ
َ اَل ٌُِحبُّ اْلُمْعتَِدٌَن ) ُ لَكُْم َواَل تَْعتَُدوا إِنه َّللاه  ({. هذا لفظ ٌزٌد.12َطٌِّبَاِت َما أََحله َّللاه

 للنا: وهذا سند صحٌح كالشمس إلى عكرمة; لكنه مرسل.
ثمة من رجال الشٌخٌن بخبلؾ فمد خالؾ عثمان بن سعد خالداً لحذاء فوصله، والصواب رواٌة خالد; ألنه 

 عثمان.
فتبٌن أن الصواب فً الحدٌث هو اإلرسال، لكن له شواهد تإكد معناه وتثبت صحته، وانظر األحادٌث واآلثار 

 اآلتٌة.
 ( وزاد نسبته لعبد بن حمٌد وابن المنذر.ٓٗٔ/ ٖوالحدٌث ذكره السٌوطً فً "الدر المنثور" )

/ ٗ: ثنً المثنى، وابن أبً حاتم فً "تفسٌره" )1ٔ٘/ٓٔ(:صٖٕٙٗٔ)أخرجه الطبري فً "جامع البٌان" (ٔ)
ثنا معاوٌة بن صالح عن علً بن  -كاتب اللٌث-(: ثنا أبً، كبلهما لال: ثنا عبد هللا بن صالح 15ٙٙرلم  12ٔٔ

 أبً طلحة عنه به.
 للنا: وهذا سند حسن، ولد أعّل بعلتٌن وهما لٌستا بشًء:

بن عباس، ولد تمدم مراراً أن رواٌة علً عن ابن عباس محمولة على االتصال; األولى: االنمطاع بٌن علً وا
 كما نص على ذلن أهل العلم كابن حجر وؼٌره.

الثانٌة: ضعؾ عبد هللا بن صالح; لكن الراوي عنه هنا أبو حاتم الرازي الثمة الحافظ، ولد لال الحافظ ابن حجر 
ً ثم طرأ علٌه فٌه (: "ظاهر كبلم هإالء ٗٔٗفً "هدي الساري" )ص  األبمة: أن حدٌثه فً األول كان مستمٌما

تخلٌط، فممتضى ذلن أن ما ٌجًء من رواٌته عن أهل الحذق; كٌحٌى بن معٌن والبخاري وأبً زرعة وأبً 
 حاتم، فهو من صحٌح حدٌثه. ..".

 ( وزاد نسبته البن مردوٌه.5ٖٔ/ ٖوالحدٌث ذكره السٌوطً فً "الدر المنثور" )
(، 2/ 2تكملة(، والطبري فً "جامع البٌان" ) - 22ٔرلم  ٘ٔ٘ٔ/ ٗسعٌد بن منصور فً "سننه" ) أخرجه(ٕ)

 ( من طرٌمٌن عن حصٌن بن عبد الرحمن السلمً عن أبً مالن به.ٕٔٓوأبو داود فً "مراسٌله" )رلم 
ً تؽٌّر حفظه بآخره فالراوي عنه عند أبً داود  للنا: وهذا مرسل صحٌح اإلسناد، أما ما ٌخشى من أن حصٌنا

 وسعٌد بن منصور هو خالد الطحان وهو ممن روى عنه لبل االختبلط.
 ( وزاد نسبته لعبد بن حمٌد.5ٖٔ/ ٖوالحدٌث ذكره السٌوطً فً "الدر المنثور" )

 : ثنا ابن وكٌع ثنا جرٌر عن مؽٌرة عن إبراهٌم به.٘ٔ٘/ٓٔ(:ٕٖٕٗٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 ل:للت: وهذا سند ضعٌؾ; مسلسل بالعل

 األولى: اإلرسال.
 (.2ٕٓ/ ٕالثانٌة: المؽٌرة; ثمة متمن; إال أنه كان ٌدلس، وال سٌما عن إبراهٌم; كما فً "التمرٌب" )

 (:ٕٖٔ/ ٔالثالثة: سفٌان بن وكٌع شٌخ الطبري; لال الحافظ فً "التمرٌب" )
 مبل; فسمط حدٌثه"."كان صدولاً إال أنه ابتلً بوراله; فؤدخل علٌه ما لٌس من حدٌثه; فنصح; فلم ٌ
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أراد رجال منهم عثمان بن مظعون وعبد هللا بن عمرو أن ٌتبتلوا  ولال مجاهد:"
َ الهِذي أَْنتُْم بِِه  وٌُْخصوا أنفسهم، وٌلبسوا المسوح; فنزلت هذه اآلٌة إلى لوله: }َواتهمُوا َّللاه

 .]ضعٌؾ[(ٔ)"ُمْإِمنُوَن{
مظعون وعلً وابن مسعود والممداد  كان عثمان بن"عن المؽٌرة بن عثمان; لال: 

 -ملسو هيلع هللا ىلص  -وعمار أرادوا االختصاء، وتحرٌم اللحم، ولبس المسوح فً أصحاب لهم، فؤتى النبً 
: "أنكح -ملسو هيلع هللا ىلص  -عثمان بن مظعون، فسؤله عن ذلن; فمال: لد كان بعض ذلن، فمال رسول هللا 

، وأصلً وأنام، وألبس الثٌاب، لم آت بالتبتل وال بالرهبانٌة، النساء وآكل اللحم، وأصوم وأفطر
ولكن جبت بالحنٌفٌة السمحة، ومن رؼب عن سنتً; فلٌس منً"، لال ابن جرٌج: فنزلت هذه 

 َ ُ لَكُْم َواَل تَْعتَُدوا إِنه َّللاه ُموا َطٌِّبَاِت َما أََحله َّللاه  اَل ٌُِحبُّ اآلٌة: }ٌَاأٌََُّها الهِذٌَن آَمنُوا اَل تَُحّرِ
 .]ضعٌؾ[(ٕ)"اْلُمْعتَِدٌَن{
أن عثمان بن مظعون، وعلً بن أبً طالب، وابن مسعود، والممداد بن "عن عكرمة: و

األسود، وسالًما مولى أبً حذٌفة فً أصحاٍب، تبتهلوا، فجلسوا فً البٌوت، واعتَزلوا النساَء، 
موا طٌبات الطعام والّلِباس إال ٌَاحة من بنً ولبسوا المسوَح، وحره  ما أكل ولبس أهل الّسِ

وا باإلخَصاء ٌا أٌها الذٌن آمنوا ال }وأجمعُوا لمٌام اللٌِل وصٌام النهار، فنزلت:   ،إسرابٌل، وهمُّ
موا طٌبات ما أحّل هللا لكم وال تعتدوا إن هللا ال ٌحب المعتدٌن  .]ضعٌؾ[(ٖ){"تحّرِ

أبو بكر، وعمر، وعلً، وابن كانوا عشرة: "وروى أبو صالح عن ابن عباس، لال: 
مسعود، وعثمان بن مظعون، والممداد بن األسود، وسالم مولى أبً حذٌفة، وسلمان الفارسً، 
وأبو ذر، وعمار بن ٌاسر، اجتمعوا فً دار عثمان بن مظعون، فتواثموا على ذلن، فبلػ ذلن 

 ]ضعٌؾ جدا[.(ٗ)"هذه اآلٌة ونزلت« من رؼب عن سنتً فلٌس منً»رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فمال: 
ٌحرموا الشهوات; فؤنزل  كان علً فً أناس ممن أرادوا أن"عن الحسن العرنً; لال: و

َ الَ  ُ لَكُْم َواَل تَْعتَُدوا إِنه َّللاه ُموا َطٌِّبَاِت َما أََحله َّللاه ٌُِحبُّ  هللا: }ٌَاأٌََُّها الهِذٌَن آَمنُوا اَل تَُحّرِ
 ]ضعٌؾ[ .(٘)"اْلُمْعتَِدٌَن{
ٌا أٌها الذٌن آمنوا ال تحّرموا طٌبات ما أحل هللا لكم وال تعتدوا إّن هللا ال "}عن السدي:و

وذلن أّن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص جلس ٌوًما فذكر الناس، ثم لام ولم ٌزدهم على  "{، ٌحب المعتدٌن
التهخوٌؾ. فمال أناٌس من أصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص كانوا عشرة، منهم علً بن أبً طالب وعثمان 

موا على أنفسهم م! بن مظعون: ما ِخْفنا إن لم نُْحِدث عمبل! فإّن النصارى لد حره ، فنحن نحّرِ
م بعضهم النساء.  م بعضهم النوم، وحره م بعضهم أكل اللهحم والَوَدن، وأن ٌؤكل بالنهار، وحره فحره
                                                             

: ثنً حجاج عن - 5ٔ٘/ٓٔ(:1ٖٕٗٔومن طرٌمه الطبري فً "جامع البٌان" )-أخرجه سنٌد فً "تفسٌره" (ٔ)
 ابن جرٌج عن مجاهد به.

 للنا: وسنده ضعٌؾ; فٌه علل:
 األولى: اإلرسال.

 الثانٌة: ابن جرٌج لم ٌسمع من مجاهد.
 حاتم، والنسابً، وابن حجر وؼٌرهم.الثالثه: سنٌد صاحب "التفسٌر"; ضعٌؾ; ضعفه أبو 

 ( وزاد نسبته ألبً الشٌخ.ٕٗٔ/ ٖوالحدٌث ذكره السٌوطً فً "الدر المنثور" )
 ( ونسبه ألبً الشٌخ.ٖٗٔ/ ٖذكره السٌوطً فً "الدر المنثور" )(ٕ)
 ( ونسبه البن المنذر والطبري وأبً الشٌخ.ٕٗٔ/ ٖذكره السٌوطً فً "الدر المنثور" )(ٖ)

، من طرٌك سنٌد صاحب "التفسٌر" ثنً حجاج عن ابن 5ٔ٘/ٓٔ(:1ٖٕٗٔالطبري فً جامع البٌان)وهو عند 
 جرٌج عن عكرمة به.

 للنا: وسنده ضعٌؾ أٌضاً; فٌه ثبلث علل:
 األولى: اإلرسال.

 الثانٌة: ابن جرٌج لم ٌسمع من عكرمة.
 الثالثة: سنٌد صاحب "التفسٌر" ضعٌؾ.

ه المصنؾ ألبً صالح عن ابن عباس، وأبو صالح ؼٌر ثمة فً رواٌته عن ، عزا22٘/ٔانظر: زاد المسٌر: (ٗ)
 .ابن عباس، وراوٌته هو الكلبً، وهو ممن ٌضع الحدٌث، وذكر أبً بكر وعمر فً هذا الحدٌث ؼرٌب جدا.

 ( ونسبه البن مردوٌه.ٖٗٔ/ ٖذكره السٌوطً فً "الدر المنثور" )(٘)
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ن حرم النساَء، وكان ال ٌدنو من أهله وال ٌدنون منه. فؤتت امرأتُه  فكان عثمان بن مظعون ممه
ًّ صلى هللا علٌه عابشةَ، وكان ٌمال لها: الحوالء ، فمالت لها عابشة ومن عندها  من نساِء النب

وسلم: ما بالُن، ٌا حوالُء متؽٌِّرةَ اللون ال تمتِشطٌن وال تطٌهبٌن ؟ فمالت: وكٌؾ أتطٌهب وأمتشط، 
ًّ زوجً، وال رفع عنً ثوًبا، منذ كذا وكذا! فجعلن ٌَضحكن من كبلمها. فدخل  وما ولع عل

ا ٌضحككن ؟ لالت: ٌا رسول هللا، الحوالُء، سؤلتها عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وهّن ٌضحكن، فمال: م
أمرها فمالت: ما رفع عنً زوجً ثوبًا منذ كذا وكذا  ! فؤرسل إلٌه فدعاه فمال: ما بالن ٌا عثمان 
؟ لال: إنً تركته هلل لكً أتخلهى للعبادة! ولَصه علٌه أمره. وكان عثمان لد أراد أن ٌَُجبه نفسه، 

: ألسمُت علٌن إال رجعت فوالعَت أهلن! فمال: ٌا رسول هللا إنً صابم! لال: فمال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
أفطر! فؤفطر، وأتى أهله. فرجعت الحوالُء إلى عابشة لد اكتحلت وامتشطت وتطٌهبت. فضحكت 

: ما باُل ألواٍم عابشة، فمالت: ما بالن ٌا حوالء ؟ فمالت: إنه أتاها أمس! فمال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
موا النساء، والطعاَم، والنوَم ؟ أال إنً أنام وألوم، وأفطر وأصوم، وأنكح النساء، فمن رؼب  حره

موا طٌبات ما أحل هللا لكم وال تعتدوا}عن سُنهتً فلٌس منً! فنزلت:  ، {ٌا أٌها الذٌن آمنوا ال تحّرِ
ٌْمانهم، فمال: ٌمول لعثمان: ال تَُجبه نفسن. فإن هذا هو االعتداء و ال ٌإاخذكم }أمرهم أن ٌكفِّروا أ

 .]ضعٌؾ جدا[(ٔ){"هللا باللهؽو فً أٌمانكم ولكن ٌَُإاخذكم بما عمّدتم األٌمان
ُموا َطٌَِّباِت َما "والثالث: عن عبد الرحمن بن زٌد بن أسلم فً لوله:  }ٌَاأٌََُّها الهِذٌَن آَمنُوا اَل تَُحّرِ

ُ لَكُْم وَ  َ اَل ٌُِحبُّ اْلُمْعتَِدٌَن{;أََحله َّللاه لال أبً: ضاؾ عبد هللا بن رواحة "لال:  اَل تَْعتَُدوا إِنه َّللاه
ضٌؾ، فانملب ابن رواحة ولم ٌتعش، فمال ألهله: ما عشٌته؟ فمالت: كان الطعام للٌبلً فانتظرت 

ًّ حرام إن ذلته، فمالت: هً وهو  ًّ أن تؤتً، لال: فحبست ضٌفً من أجلً; فطعامن عل عل
ًّ حرام إن ذلته إن لم تذولوه، فلما رأى ذلن،  حرام إن ذلته إن لم تذله، ولال الضٌؾ: هو عل

 -فؤخبره، فمال رسول هللا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -لال ابن رواحة: لربً طعامن، كلوا بسم هللا، وؼدا إلى النبً 

ٌَاأٌَُّ -ملسو هيلع هللا ىلص  ُ لَكُْم َواَل : "لد أحسنت"; فنزلت هذه اآلٌة: } ُموا َطٌِّبَاِت َما أََحله َّللاه َها الهِذٌَن آَمنُوا اَل تَُحّرِ
َ اَل ٌُِحبُّ اْلُمْعتَِدٌَن{ َمانِكُْم َولَِكْن  ،تَْعتَُدوا إِنه َّللاه ٌْ ُ بِاللهْؽِو فًِ أَ ولرأ حتى بلػ: }اَل ٌَُإاِخذُكُُم َّللاه

ٌَْماَن{ وإذا للت: وهللا ال أذوله; فذلن العمد  . ]ضعٌؾ جداً[(ٕ)"ٌَُإاِخذُكُْم بَِما َعمهْدتُُم اأْلَ
سبب نزول اآلٌة وإن كان الصحٌح فٌه المول األول هو أن  -وهللا أعلم  -الظاهر و

 اإلرسال، ألمور ثبلثة:
 التصرٌح بالسببٌة. أحدها:
ًه اللحم"لوله:  أن، إذ مطابمة سٌاق الحدٌث للفظ اآلٌة الثانً: ٌَا أٌََُّها }ٌوافك لوله:  "، فحرمت عل

ُ لَكُمْ  ُموا َطٌَِّباِت َما أََحله َّللاه  .{الهِذٌَن آَمنُوا اَل تَُحّرِ
 ٌن.االحتجاج به عند جمهور المفسر الثالث:

ٌا أٌها الذٌن صدهلوا هللا ورسوله  ، أي:"[12}ٌَا أٌََُّها الهِذٌَن آَمنُوا { ]المابدة:  لوله تعالى: 
 .(ٖ)وعملوا بشرعه"

ٌَا أٌََُّها الهِذٌَن آَمنُوا{ لال ابن عباس:" ما أنزل هللا آٌة فً المرآن، ٌمول فٌها: ، إال كان }
 .(ٔ)على شرٌفها وأمٌرها"

                                                             
ثنً دمحم بن الحسٌن ثنا أحمد بن مفضل ثنا أسباط عن السدي : 1ٔ٘-2ٔ٘/ٓٔ(:صٖٕ٘ٗٔأخرجه الطبري) (ٔ)

 به.
 للنا: وهذا سند ضعٌؾ جداً; فٌه علل:

 األولى: اإلعضال، فلم ٌصح أن السدي روى عن واحد من الصحابة.
 الثانٌة: أسباط بن نصر; صدوق، كثٌر الخطؤ، ٌؽرب.

 الثالثة: دمحم بن الحسٌن لم نجد له ترجمة.
 محفوظ بشواهده المرسلة والموصولة.وهذا المتن أصله 

، وابن أبً حاتم فً "تفسٌره" ٕٓ٘-5ٔ٘/ٓٔ(:ص5ٖٕٗٔأخرجه الطبري فً "جامع البٌان")(ٕ)
 من طرٌك ابن وهب عنه به. 12ٔٔ/ ٗ(:ص5ٕٙٙ)

 للنا: وسنده ضعٌؾ جداً; إلعضاله، وضعؾ عبد الرحمن.
 .ٙٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)



ٔ5ٓ 
 

 .(ٕ)}آمنوا باهلل{، ٌعنً: بتوحٌد هللا" جبٌر:"لوله:لال سعٌد بن 
ٌَا أٌََُّها الهِذٌَن آَمنُوا{ فؤرعها "لال ابن مسعود رضً هللا عنه:  إذا سمعت هللا ٌمول: }

 .(ٕ)سمعن; فإنه خٌر ٌؤمر به، أو شر ٌنهى عنه"
ُ لَكُْم{ لوله تعالى:} ُموا َطٌِّبَاِت َما أََحله َّللاه موا طٌبات  ، أي:"[12]المابدة: اَل تَُحّرِ ال تحّرِ

 .(ٖ)"أحلهها هللا لكم من المطاعم والمشارب ونكاح النساء، فتضٌموا ما وسهع هللا علٌكم
من المطاعم والمشارب، فإنها نعم أنعم هللا بها علٌكم، فاحمدوه إذ  لال السعدي:أي:"

، أو اعتماد تحرٌمها، فتجمعون بذلن أحلها لكم، واشكروه وال تردوا نعمته بكفرها أو عدم لبولها
 .(ٗ)"بٌن المول على هللا الكذب، وكفر النعمة، واعتماد الحبلل الطٌب حراما خبٌثا

ما طاب ولذ منه كؤنه لما تضمن ما لبله  :أي {،طٌبات ما أحل هللا لكم لال البٌضاوي":}
مدح النصارى على ترهبهم والحث على كسر النفس ورفض الشهوات عمبه النهً عن اإلفراط 

 .(٘)"فً ذلن
ال تمنعوها أنفسكم كمنع التحرٌم أو ال تمولوا حرمناها على أنفسنا  :أي لال أبو السعود:"

 .(ٙ)"مشفامبالؽة منكم فً العزم على تركها تزهدا منكم وت
ما طاب ولذ من الحبلل. ومعنى ال تحرموا  {،طٌبات ما أحل هللا لكم} لال الزمخشري:"

ال تمنعوها أنفسكم كمنع التحرٌم. أو ال تمولوا حرمناها على أنفسنا مبالؽة منكم فً العزم على 
 .(1)"(2)منكم وتمشفا تركها تزهدا

هه والطٌب ما ؼذا ونما فؤما الجوامد الحبلل ما أخذته من وج"لال عبد هللا بن المبارن: 
 .(5)"والطٌن والتراب، وما ال ٌؽذي فمترون إال على جهة للتداوي

م هللا ، أي:"[12َواَل تَْعتَُدوا{ ]المابدة: لوله تعالى:}  .(ٓٔ)"وال تتجاوزوا حدود ما حره
 .(ٔٔ)"ٌمول: ٌعنً: ال تحرموا حبلله لال السمرلندي:"

وال تتعدوا حدود ما أحل هللا لكم إلى ما حرم علٌكم. أو وال  لال الزمخشري:أي:"
تسرفوا فً تناول الطٌبات. أو جعل تحرٌم الطٌبات اعتداء وظلما، فنهى عن االعتداء لٌدخل 
تحته النهى عن تحرٌمها دخوال أولٌا لوروده على عمبه أو أراد وال تعتدوا بذلن وكلوا مما 

 .(ٕٔ)"التً تسمى رزلا حبلال حال مما رزلكم ارزلكم هللا أى من الوجوه الطٌبة 
ٌجوز ، واالعتداء عما حد هللا سبحانه وتعالى بجعل الحبلل حراما لال البٌضاوي:أي:"

أن ٌراد به وال تعتدوا حدود ما أحل هللا لكم إلى ما حرم علٌكم، فتكون اآلٌة ناهٌة عن تحرٌم ما 
 .(ٖٔ)"أحل وتحلٌل ما حرم داعٌة إلى المصد بٌنهما

والتحرٌم والتحلٌل تشرٌع وهو من حموق هللا فمن انتحله لنفسه كان  لال المراؼً:"
 .(ٔ)"مدعٌا الربوبٌة أو كالمدعى لها

                                                                                                                                                                               

 .5ٙٔ/ٔ(:صٖ٘ٓٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٔ)
 .5ٓٓٔ/ٗ(:صٗٓٔٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)

 5ٕٓ/ٖ(:ص2ٕٓ٘، و)5ٙٔ/ٔ(:ص 2ٖٓٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .ٕٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٕٕٗتفسٌر السعدي: (ٗ)
 .ٔٗٔ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (٘)
 .2ٖ/ٖتفسٌر ابً السعود: (ٙ)
فتؽٌر. والمتمشؾ: الذي ٌتبلػ بالموت بالكسر: لشفا، إذا لوحته الشمس أو الفمر « لشؾ»فً الصحاح (2)

 .وبالمرلع.
 .2ٔٙ-2ٓٙ/ٔالكشاؾ: (1)
 .ٕٓٔ/ٗتفسٌر الثعلبً: (5)
 .ٕٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .ٗٔٗ/ٔبحر العلوم: (ٔٔ)
 .2ٔٙ/ٔالكشاؾ: (ٕٔ)
 .ٔٗٔ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (ٖٔ)
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 خمسة ألوال: ، [12َواَل تَْعتَُدوا{ ]المابدة: لوله تعالى:}وفً 
، (ٖ)السديلاله  .َهمه به عثمان بن مظعون من جّبِ نفسهأراد ما  ،(ٕ)أحدها: ال تجبوا أنفسكم

 .(ٗ)واختاره الفراء
 . (٘)تؤتوا ما نهى هللا عنه، لاله الحسن والثانً: ال

والثالث: ال تسٌروا بؽٌر سٌرة المسلمٌن من ترن النساء، وإدامة الصٌام، والمٌام، لاله 
 . (ٙ)عكرمة

 . (2)والرابع: ال تحرموا الحبلل، لاله مماتل
 .(1)الماوردي والخامس: ال تؽصبوا األموال المحرمة، ذكره

َ اَل ٌُِحبُّ اْلُمْعتَِدٌَن{ ]المابدة: لوله تعالى:} المتجاوزٌن ، أي:"إن هللا الٌحب [12إِنه َّللاه
 .(5)"الحد

 .(ٓٔ)"بل ٌبؽضهم وٌممتهم وٌعالبهم على ذلن لال السعدي:أي:"
 .(ٔٔ)"واالعتداء: هو مجاوزة ماله إلى ما لٌس له لال السمعانً:"

 .(ٕٔ)"إن محرم ما أحل هللا كمحل ما حرم ال ال:ٌم لال السمرلندي:"
واعلم أن شرٌعة نبٌه علٌه السبلم ؼٌر ذلن، وأن الطٌبات ال ٌنبؽً أن  لال الواحدي:"

 .(ٖٔ)"تجتنب، وسمى الخصاء اعتداء فمال: }َواَل تَْعتَُدوا{ أي ال تجبوا أنفسكم
 .(ٗٔ)"ٌحب الحلواء والعسل -ملسو هيلع هللا ىلص-كان النبً :"لالت-رضً هللا عنها  -عابشة وروي عن

كان ٌؤكل الفالوذج فدخل علٌه فرلد السبخً فمال: ٌا فرلد ما تمول  :"وروي أن الحسن
فً هذا؟ فمال فرلد: ال آكله فبل أحب أكله فؤلبل الحسن على ؼٌره كالمتعجب ولال: ٌا هذا أتحب 

 .(٘ٔ)"لباب البر مع سمن البمر؟ هل ٌعٌبه مسلم
إن لً جار ال ٌؤكل الفالوذ، لال: ولم؟ لال: ٌمول: ال "الحسن فمال:  وجاء رجل إلى

ٌروي شكره. لال الحسن: وٌشرب الماء البارد؟ لال: نعم، لال: جارن جاهل إن نعمة هللا علٌه 
 .(ٙٔ)"فً الماء البارد أكثر من نعمته علٌه فً الفالوذ

 الفوابد:
 هللا عز وجل. حرمة تحرٌم ما أباح هللا، كحرمة تحلٌل ما حرم -ٔ

                                                                                                                                                                               
 .ٕٔ/2تفسٌر المراؼً: (ٔ)
وزاد الواحدي، وابن الجوزي نسبته الى ابن عباس، ومجاهد، ولتادة، وإبراهٌم. انظر: التفسٌر  (ٕ)

 .21٘/ٔ، وزاد المسٌر:ٓٓ٘-55ٗ/2البسٌط:
 .1ٔ٘-2ٔ٘/ٓٔ(:ٖٕ٘ٗٔ، و)ٕٔ٘/ٓٔ(:صٕٖٕ٘ٔانظر: تفسٌر  الطبري) (ٖ)
 .1ٖٔ/ٔانظر: معانً المرآن: (ٗ)
، وتفسٌر زاد 11ٔٔ/ٗ(:ص5ٙٙٙفسٌر ابن أبً حاتم)، وتٕٔ٘/ٓٔ(:صٖٕٗ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)

 .21٘/ٔالمسٌر:
 .5ٔ٘/ٓٔ(:1ٖٕٗٔ، و)ٕٔ٘/ٓٔ(:صٖٖٕ٘ٔأخرجه الطبري) (ٙ)
 .55ٗ/ٔانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (2)
 .5٘/ٕانظر: النكت والعٌون: (1)
 .ٕٖ٘انظر: صفوة التفاسٌر: (5)
 .ٕٕٗتفسٌر السعدي: (ٓٔ)
 .ٓٙ/ٕتفسٌر السمعانً: (ٔٔ)
 .ٗٔٗ/ٔبحر العلوم: (ٕٔ)
، 5ٕٔ/ ٕ، "الوسٌط" ٔٔ - ٓٔ/ 2"تفسٌر الطبري" ، وانظر: االلوال فً ٓٓ٘-55ٗ/2التفسٌر البسٌط: (ٖٔ)

 .1ٗ٘ - ٗٗ٘/ ٕ، "الدر المنثور" ٕٔٗ/ ٕ، "زاد المسٌر" 5ٓ/ ٖالبؽوي 
والبؽوي فً ، ٕٙ/  ٓٔأخرجه البخاري فً األشربة، باب الباذق، ومن نهى عن كل مسكر من األشربة: (ٗٔ)

 .5ٓ/ٖ، وتفسٌره:1ٖٓ/  ٔٔشرح السنة: 
 .ٕٓٔ/ٗتفسٌر الثعلبً: (٘ٔ)
 .ٕٓٔ/ٗتفسٌر الثعلبً: (ٙٔ)
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 وفً هذه اآلٌة داللة على بطبلن لول الممتنعٌن من أكل اللحوم لال الجصاص:" 
 واألطعمة اللذٌذة تزهدا ألن هللا تعالى لد نهى عن تحرٌمها وأخبر بإباحتها فً لوله وكلوا مما

 .(ٔ) "رزلكم هللا حبلال طٌبا وٌدل على أنه ال فضٌلة فً االمتناع من أكلها
 .(ٕ)و موسى األشعري أنه رأى النبً ملسو هيلع هللا ىلص ٌؤكل لحم الدجاجولد روى أب

  " (ٖ)البطٌخ :كان ٌؤكل الرطب مع الخربز . ٌعنًوروي أنه:"   
 .(ٗ)رضً هللا عنهما:" انه كان ٌحبس الدجاجة الجبللة ثبلثا"-نافع عن ابن عمر روي

                                                             
 .ٔٔٔ-ٓٔٔ/ٗأحكام المرآن: (ٔ)
 (.5ٖٓ٘صحٌح البخاري) (ٕ)
  ( ٕ/  ٘ٓٔ( و أبو بكر الشافعً فً " الفوابد " )  ٖٗٔ،  ٕٗٔ/  ٖرواه أحمد ) (ٖ)

  # ( عن جرٌر بن حازم عن حمٌد عن  أنس ٕ / 1ٙو الضٌاء فً " المختارة " ) 
 .. مرفوعا

 .(1ٗٙ/5( ، وسنده صحٌح كما لال الحافظ فً " الفتح " )1ٗٔ/٘مصنؾ ابن أبً شٌبة " )(ٗ)
لة   . "الحٌوان الذي ٌتؽذى على النجاسات ، ٌسمى عند الفمهاء بـ " الجبله

ًَ الهتًِ تَؤْكُل الِجلهة ، والجلة :  ( ، و " 21/ٔالبَعر . ٌنظر : " ؼرٌب الحدٌث " للماسم بن سبلم )واْلَجبللَة ِه
 . (2ٕٙ/ٔؼرٌب الحدٌث " البن لتٌبة )

لَةُ الهتًِ تَؤْكُُل اْلعَِذَرةَ " انتهى من " السنن " )  . (2ٔ5ٖولال أبو داود رحمه هللا : " اْلَجبله
لَةُ : َما أََكلَِت  ٌِْر" انتهى من " مسابل اإلمام أحمد " ولال اإلمام أحمد رحمه هللا : " اْلَجبله َواّبِ َوالطه اْلعَِذَرةَ ِمَن الده

 (.ٖ٘ٗرواٌة أبً داود )ص/ـ
فالجبللة : اسم ٌشمل أي حٌوان ٌتؽذى على النجاسات ، سواء كان من اإلبل ، أو البمر ، أو الؽنم ، أو الدجاج ، 

 . أو اإلوز ، أو ؼٌرها من الحٌوانات المؤكولة
رحمه هللا : " َوتَكون اْلَجبللَة : بَِعًٌرا ، وبمرةً ، وَشاةً ، ودجاجةً ، وإوزة ، َوَؼٌرَها " انتهى من "  لال النووي

 (.2ٓٔتحرٌر ألفاظ التنبٌه " )ص/
 : الحٌوان الذي ٌتؽذى على النجاسات له أحوال

 . حكم الجبللةاألولى : أن ٌكون تؽذٌه علٌها للٌبل ، وأؼلب طعامه من الطٌبات ، فهذا ال ٌشمله 
لال الخطابً رحمه هللا : " فؤما إذا رعت الكؤل ، واعتلفت الَحبه ، وكانت تنال مع ذلن شٌباً من الِجلهة ، فلٌست 
بجبللة ، وإنما هً كالدجاج ونحوها من الحٌوان الذي ربما نال الشًء منها ، وؼالب ؼذابه وعلفه من ؼٌرها : 

 (.ٕٗٗ/ٗالسنن " )فبل ٌكره أكله " انتهى من " معالم 
الثانٌة : أن ٌكون أكثر طعامه من النجاسات ، وٌظهر تؤثٌر ذلن على الحٌوان فً نتن لحمه ورابحته ، فهذا 

 . ٌشمله النهً ، فبل ٌجوز أكل لحمه وبٌضه ، وال شرب لبنه ، وال ركوبه
ٌهَرْت َووُ  لَةً إذَا تَؽَ لَةُ ِحٌنَبٍِذ ، اَل ٌُْشَرُب لال الكاسانً رحمه هللا : " إنهَما تَكُوُن َجبله ًَ اْلَجبله ِجَد ِمنَْها ِرٌٌح ُمْنتِنَةٌ ، فَِه

 (.ٓٗ/٘لَبَنَُها ، َواَل ٌُْإَكُل لَْحُمَها " انتهى من " بدابع الصنابع " )
الثالثة : أن ٌكون أكثر طعامه من النجاسات ، ولكن ال ٌظهر تؤثٌر ذلن على الحٌوان فً لحمه ورابحته ، فهل 

  جبللة أم ال ؟ ٌعد
مذهب الحنابلة : أنه ٌعد جبللة ; ألن الجبللة عندهم هً الحٌوان الذي أكثر طعامه من النجاسات ، سواء ظهر 

 . أثر ذلن على لحم الحٌوان ورابحته أم ال
َولَبَنَُها ، َوإِْن َكاَن أَْكثَُر َعلَِفَها الطهاِهَر ، لَْم لال ابن لدامة رحمه هللا : " َفإِذَا َكاَن أَْكثَُر َعلَِفَها النهَجاَسةَ ، ُحُرَم َلْحُمَها 

 (.ٖٔٗ/5ٌَْحُرْم أَْكلَُها َواَل َلبَنَُها " انتهى من " المؽنً " )
وأما الحنفٌة والشافعٌة : فلم ٌعدوها من الجبللة ; ألن شرط الجبللة أن ٌظهر تؤثٌر أكلها للنجاسات فً لحمها 

 . ورابحتها
ٌهر َلْحُمَها ، َوٌَكُوُن لَْحُمَها لال السرخسً  ٌَِؾ .. فٌََتَؽَ لَِة : الهتًِ تَْعتَاُد أَْكَل اْلِج ُمْنِتنًا فََحُرَم رحمه هللا : " َوتَْفِسٌُر اْلَجبله

ٌَْر اْلِجٌَِؾ َعلَ  ا َما ٌَْخِلطُ َفٌَتَنَاَوُل اْلِجٌََؾ َوَؼ ى َوْجٍه ال ٌَْظَهُر أَثَُر ذَِلَن ِمْن لَْحِمِه ، اأْلَْكُل ; أِلَنههُ ِمْن اْلَخبَابِِث ... َوأَمه
 (.ٕ٘٘/ٔٔفبََل بَؤَْس ِبؤَْكِلِه " انتهى من " المبسوط " )

ابَِحِة َوالنهتِْن ، فَإِْن ُوِجَد  ٌْرِ ولال النووي رحمه هللا : " اَل اْعتِبَاَر ِباْلَكثَْرةِ ، َوإِنهَما ااِلْعتَِباُر ِبالره ِه ِرٌُح ِفً َعَرلَِها َوَؼ
لَةٌ ، َوإاِله فبََل " انتهى من " المجموع شرح المهذب " )  (.1ٕ/5النهَجاَسِة فََجبله

ومما ٌموي هذا المول : أن النجاسة التً تستحٌل ] أي : تتحول إلى مادة أخرى [ ال حكم لها ، وإنما ٌكون لها 
على النجاسات ال حرج فٌها ; ألنها لد َطُهرت اعتبار إذا ظهر أثرها ، إذ أن النباتات والمزروعات التً تتؽذى 

باستحالتها إلى ؼذاٍء طٌب تؽذهت به الشجرة إال أن ٌظهر أثر النجاسة فً الحب والثمر ، وكبل األمرٌن من باب 
  .واحد
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 .(ٔ)"كل ما شبت، والبس ما شبت، ما أخطؤتن اثنتان: سرؾ ومخٌلة "ابن عباس:ولال 
وعن أبً حنٌفة، لال: "بلؽنً عن عثمان بن عفان، وعبد الرحمن بن عوؾ، وعمران 
بن حصٌن، وعبد هللا بن أبً أوفى، وأبً هرٌرة، وأنس بن مالن وحسٌن بن علً، وابن الزبٌر، 

 .(ٕ)لخز"أنهم كانوا ٌلبسون ا وشرٌح رضً هللا عنهم:
َم  :وٌدل على نحو داللة اآلٌة التً ذكرنا فً أكل إباحة الطٌبات لوله تعالى  }لُْل َمْن َحره

ْزِق{ ]األعراؾ:  ٌِّبَاِت ِمَن الّرِ ِ الهتًِ أَْخَرَج ِلِعَباِدِه َوالطه  .(ٖ) [ِٕٖزٌنَةَ َّللاه
ْنَساُن إِلَى َطعَاِمِه )لال تعالى:  ( ثُمه َشمَْمَنا ٕ٘أَنها َصبَْبنَا اْلَماَء َصباا )( ٕٗ}فَْلٌَْنظُِر اإْلِ

ٌْتُوًنا َونَْخبًل )1ٕ( َوِعنَبًا َولَْضًبا )2ٕ( فَؤَْنبَتَْنا فٌَِها َحباا )ٕٙاأْلَْرَض َشماا ) ( َوَحَدابَِك ؼُْلبًا 5ٕ( َوَز
 .[ٕٖ - ٕٗس: ({ ]عبٕٖ( َمتَاًعا لَكُْم َوأِلَْنعَاِمكُْم )ٖٔ( َوفَاِكَهةً َوأَباا )ٖٓ)

 {َمتَاًعا لَكُْم  :}عمٌب ذكره لما خلك من الفواكه فمال
النهً عن العدوان، ٌعنً االعتداء فً حك هللا وفً حك العباد، واإلشارة ؼلى أن تحرٌم ما -ٕ

 احل هللا من باب العدوان، لموله:}وال تحرموا...وال تعتدوا{.
الحرام، ألن تحرٌم الحبلل تضٌٌك على ولال أهل العلم أن تحرٌم الحبلل أشد من تحلٌل  

عباد هللا بدون علم، وتحلٌل الحرام إن لدر أنه حرام بناءا على األصل، ألن األصل فً األشٌاء 
 .(ٗ)الحل، إال الشرابع فاالصل فٌها الحظر

ُ لَكُْم{ منّة هللا تعالى على عباده بما احل لهم، لموله:}-ٖ شاء هللا عّز وجل ، ولو َطٌِّبَاِت َما أََحله َّللاه
}فَبِظُْلٍم ِمَن الهِذٌَن َهاُدوا  لحرم علٌنا طٌبات أحلت لنا، كما حرم ذلن على بنً إسرابٌل، إذ لال:"
ِ َكثًٌِرا{ ]النساء:  ِهْم َعْن َسبٌِِل َّللاه ٌِْهْم َطٌَِّباٍت أُِحلهْت لَُهْم َوبَِصّدِ ْمنَا َعلَ ، أي: بسبب ظلمهم [َٓٙٔحره

  علٌهم الطٌبات.وعصٌانهم حرم هللا
لال الشٌخ ابن عثٌمٌن:"وتحرٌم الطٌبات الشرعً بسبب الظلم مثله التحرٌم المدري  

بسبب الظلم، فإن اإلنسان لد ٌحرم الطٌبات تحرٌما لدرٌا لمعصٌته، مثل أن ٌكون رجل إذا أكل 
بل مرٌض اللحم، تؤثر ومرض، هذا ٌجب علٌه أن ٌجتنب أكل اللحم وهذا تحرٌم لدري، إنسان مث

بمرض السكر، إذا أكل الحلو ازداد علٌه السكر وآلمه، فٌجب علٌه أن ٌجتنب السكر، هذا تحرٌم 
لدري، فبل تظن أن التحرٌم بسبب المعاصً هو التحرٌم الشرعً فمط، ومن التحرٌم المدري أن 

                                                                                                                                                                               

 . والجبللة ال ٌحل أكل لحمها حتى تزول منها آثار النتن والخبث ، وذلن بحبسها ، وعلفها طعاماً طٌباً طاهراً 
 (.ٗٔٗ/5لال ابن لدامة رحمه هللا : " َوتَُزوُل اْلَكَراَهةُ بَِحْبِسَها اتِّفَاًلا " انتهى من " المؽنً " )

  هل أكل لحم الجبللة محرم أم مكروه ؟
( ٖٙ٘/ٓٔمذهب الحنابلة : تحرٌم أكل لحمها وبٌضها وشرب لبنها ، وكراهة ركوبها . ٌنظر : " اإلنصاؾ " )

 . (ٔٔٗ/ٖاإلرادات " )، " شرح منتهى 
ومذهب الحنفٌة والشافعٌة ورواٌة عن أحمد : كراهة األكل والشرب والركوب . ٌنظر: " بدابع الصنابع " 

 . (ٖٗٓ/ٗ( ، " مؽنً المحتاج " )ٓٗ/٘)
رابحتها  لال الخطابً رحمه هللا : " كُِرهَ أكُل لحومها وألبانها تنزهاً وتنظفاً ، وذلن أنها إذا اؼتذت بها ُوِجَد نتنُ 

 . (ٕٗٗ/ ٗفً لحومها " انتهى من " معالم السنن " )
ًَ ِللتهْحِرٌِم ، ولال الحافظ ابن حجر رحمه هللا : " َوذََهَب َجَماَعةٌ ِمَن الشهافِِعٌهِة ، َوهَُو لَْوُل اْلَحنَاِبلَِة : إَِلى أَنه النههْ 

ٌِْن َواْلبَؽَِويُّ َوبِِه َجَزَم ابن َدلٌِِك اْلِعٌِد َعِن اْلفُمََهاِء  َحهُ أَبُو إِْسَحاَق اْلَمْرَوِزيُّ َواْلمَفهاُل َوإَِماُم اْلَحَرَم ، َوهَُو الهِذي َصحه
ٌَْضَها " انتهى من " فتح الباري " ) ًُّ َوأَْلَحمُوا ِبلَبَنَِها َوَلْحِمَها : بَ  (.1ٗٙ/5َواْلؽََزاِل

ها عن الركوب للتنزٌه ، وأما عن األكل فهو إما كراهة تنزٌه ولال الشٌخ ابن عثٌمٌن رحمه هللا : " فالنهً فٌ
 (.ٖ٘ٗ/ٙوإما كراهة تحرٌم على خبلؾ بٌن العلماء فً ذلن " انتهى من " شرح رٌاض الصالحٌن " )

لة هً الحٌوان الذي ٌتؽذى على النجاسات ، وٌظهر أثر النجاسة علٌه ، فبل ٌجوز فً هذه  والحاصل: أن الجبله
 . لحمه وال بٌضه وال شرب لبنهالحال أكل 

 .كتاب اللباس باب لول هللا تعالى:}لل من حرم زٌنة هللا التً أخرج لعباده{(، 21ٖ٘صحٌح البخاري) (ٔ)
 (، باب فً لبس الحرٌر والذهب.55ٖحدٌث مولوؾ، اآلثار ألبً ٌوسؾ) (ٕ)

 الخز : ثٌاب تنسج من صوؾ وحرٌر.
 .ٔٔٔ-ٓٔٔ/ٗأحكام المرآن: (ٖ)
 .ٕٖٓ/ٕانظر: تفسٌر سورة المابدة البن عثٌمٌن: (ٗ)
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َبّرِ َواْلبَْحِر بَِما }َظَهَر اْلفََساُد فًِ الْ  ٌمنع هللا نبات األرض بسبب المعاصً كما لال هللا تعالى:
ٌِْدي النهاِس ِلٌُِذٌمَُهْم بَْعَض الهِذي َعِملُوا لَعَلهُهْم ٌَْرِجعُوَن{ ]الروم:   .(ٔ)[ َٔٗكَسبَْت أَ

َ اَل ٌُِحبُّ اْلُمْعتَِدٌَن{ إثبات المحبة هلل عّز وجل، لموله:}-ٗ ، ألن نفً محبة المعتدٌن ٌدل إِنه َّللاه
ولو كان الٌحب مطلما لم ٌكن لنفً محبته للمعتدٌن فابدة، وفٌه رد على على ثبوت أصل المحبة،

 منكري محبة هللا عّز وجل.
وٌدر المول بان اإلنسان اذا شعر بان هللا ٌحبه ٌفرح وٌزداد فً حبه للطاعات وكراهة  

المعاصً، ألنه ٌعلم أن ربه عّز وجل ٌحبه من فوق السماوات، وأما من تؤول المحبة بالثواب، 
فنمول: إن هللا ٌثٌب أي واحد من العباد ممن ٌستحك الثواب، فبل تحرموا لذة محبة هللا وال 

 تنكروها.
 

 المرآن
َ ال ِذي أَْنتُْم بِِه ُمْإِمنُوَن ) ُ َحاَلاًل َطٌِّبًا َوات مُوا ّللا  ا َرَزلَكُُم ّللا   [44({ ]المائدة: 44}َوكُلُوا ِمم 

 التفسٌر:
بالحبلل الطٌب مما أعطاكم هللا ومنحكم إٌاه، واتموا هللا بامتثال أوامره،  -المإمنونأٌها -وتمتعوا 

 واجتناب نواهٌه; فإن إٌمانكم باهلل ٌوجب علٌكم تمواه ومرالبته.
ُ َحبَلاًل َطٌِّبًا{ ]المابدة: لوله تعالى:  ا َرَزلَكُُم َّللاه أٌها -وتمتعوا  ، أي:"[11}َوكُلُوا ِممه
 .(ٕ)"حبلل الطٌب مما أعطاكم هللا ومنحكم إٌاهبال -المإمنون
أخبر عن الكفار أنهم حرموا أشٌاء مما رزلهم هللا افتراء علٌه، وكان  لال الجصاص:" 

المصد بذلن تحذٌر المإمنٌن أن ٌحرموا شٌبا مما أحل هللا، فٌشابهوا بذلن الكفار فً صنٌعهم 
 .(ٖ)"وكان ذكر ذلن على سبٌل اإلٌجاز

َ الهِذي أَْنتُْم بِِه ُمْإِمنُوَن{ ]المابدة: لوله تعالى:  واتموا هللا بامتثال  ، أي:"[11}َواتهمُوا َّللاه
 .(ٗ)"أوامره، واجتناب نواهٌه; فإن إٌمانكم باهلل ٌوجب علٌكم تمواه ومرالبته

 .(٘)"أطٌعوا هللا :أي {،واتموا هللا:}لال دمحم بن إسحاق 
 .(ٙ)زمكم التموى"لال ابن عثٌمٌن:"أي:فلئلٌمانكم ٌل 
 .(2)"ٌعنً: إن كنتم مصدلٌن به، فؤحلوا حبلله، وحرموا حرامه لال السمرلندي:" 
الذي أنتم به  :ٌمول{،  الهِذي أَْنتُْم بِِه ُمْإِمنُونَ  ،}وال تحرموا ما أحل هللا لكم لال مماتل:" 
 .(1)"مصدلون
الذي أنتم }وزاده تؤكٌدا بموله: ،تؤكٌد للتوصٌة بما أمر به {،واتموا هللا} لال الزمخشري:" 

 .(5)"ألن اإلٌمان به ٌوجب التموى فً االنتهاء إلى ما أمر وعما نهى عنه {،به مإمنون
هذا استدعاء إِلى التموى بؤلطؾ الوجوه كؤنه ٌمول: ال تضٌّعوا ِإٌمانكم  لال الصابونً:" 

ى فإِن اإِلٌمان باهلل تعالى ٌوجب بالتمصٌر فً طاعة هللا َعزه َوَجله فتكون علٌكم الحسرة العظم
 .(ٓٔ)"المبالؽة فً تموى هللا

 الفوابد:

                                                             
 .ٖٖٓ/ٕتفسٌر سورة المابدة البن عثٌمٌن:(ٔ)
 .ٕٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٖٔ/ٖأحكام المرآن: (ٖ)
 .ٕٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .15ٔٔ/ٗ(:ص2ٓٓٙأخرجه ابن أبً حاتم) (٘)
 .2ٖٓتفسٌر سورة المابدة البن عثٌمٌن: (ٙ)
 .ٗٔٗ/ٔبحر العلوم: (2)
 .ٓٓ٘/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (1)
 .2ٕٙ/ٔالكشاؾ: (5)
 .ٖٖ٘صفوة التفاسٌر: (ٓٔ)
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ٌِّبًا} :فً لوِله تعالى-ٔ ُ َحبَلاًل َط ا َرَزلَكُُم َّللاه ه  {،َوكُلُوا ِممه ا رَزَق هللاُ، وضدُّ أْمُر اإلنساِن باألْكِل ممه
ا رَزق هللاُ ثبلثةُ ألسام  : (ٔ)عدُم األْكل، وعدُم األكِل ممه

ل: أن ٌَتُرن األكَل مع خوِؾ الهبلن إذا لم ٌؤُكْل، فهنا ترُن األْكِل حراٌم; ألنهه ٌجُب  األوه
 على اإلنساِن أن ٌُنِمذَ نْفَسه. 

الثانً: إذا كان لٌس به ضرورةٌ لؤلْكِل لكن ٌحتاُج إلى األْكِل لتموٌِة البَدِن، فهنا األكُل 
; ألنهه لو تَرَكه لم ٌَهِلن، لكنهه فً حاجٍة، نمول له: ال تمنْع نْفَسن.   ُمستَحبٌّ

ا أباَح هللاُ  ًها، فهذا ٌُنَهى عنه، وٌُمال: ُكْل ممه   لن الثالث: أن ٌَتُرَن األكَل تنزُّ
َ الهِذي أَْنتُْم بِِه ُمْإِمنُوَن{ ]المابدة:  أن اإلٌمان باهلل عّز وجل مستلزم لتمواه، لموله:-ٕ }َواتهمُوا َّللاه

 ، ومن لال أننً مإمن ولم ٌتك، فهو نالص اإلٌمان.[11
 

 المرآن
ٌَْمانِكُْم َولَِكْن ٌَُإاِخذُكُمْ  ُ بِالل ْؽِو فًِ أَ ٌَْماَن فََكف اَرتُهُ إِْطعَاُم َعَشَرِة  }اَل ٌَُإاِخذُكُُم ّللا  بَِما َعم ْدتُُم اْْلَ

اَلثَِة أٌَ اٍم َمَساِكٌَن ِمْن أَْوَسِط َما تُْطِعُموَن أَْهِلٌكُْم أَْو ِكْسَوتُُهْم أَْو تَْحِرٌُر َرلَبٍَة فََمْن لَْم ٌَِجْد فَِصٌَاُم ثَ 
ٌَْمانِكُْم إِذَا َحلَْفتُمْ  ُ لَكُْم آٌَاتِِه لَعَل كُْم تَْشكُُروَن ) ذَِلَن َكف اَرةُ أَ ٌَْمانَكُْم َكذَِلَن ٌُبٌَُِّن ّللا  ({ 44َواْحَفظُوا أَ

 [44]المائدة: 

 التفسٌر:
فٌما ال تمصدون َعْمَده من األٌمان، مثل لول بعضكم: ال وهللا،  -أٌها المسلمون-ال ٌعالبكم هللا 

بملوبكم، فإذا لم تَفُوا بالٌمٌن فإثم ذلن ٌمحوه هللا بما  وبلى وهللا، ولكن ٌعالبكم فٌما لصدتم عمده
مونه مما شرعه هللا لكم كفارة من إطعام عشرة محتاجٌن ال ٌملكون ما ٌكفٌهم وٌسد حاجتهم،  تمّدِ
لكل مسكٌن نصؾ صاع من أوسط طعام أهل البلد، أو كسوتهم، لكل مسكٌن ما ٌكفً فً الكسوة 

ق، فالحالؾ الذي لم ٌؾ بٌمٌنه مخٌر بٌن هذه األمور الثبلثة، عُرفًا، أو إعتاق مملون من الر
أٌها -فمن لم ٌجد شٌبًا من ذلن فعلٌه صٌام ثبلثة أٌام. تلن مكفرات عدم الوفاء بؤٌمانكم، واحفظوا 

أٌمانكم: باجتناب الحلؾ، أو الوفاء إن حلفتم، أو الكفارة إذا لم تفوا بها. وكما بٌهن هللا  -المسلمون
األٌمان والتحلل منها ٌُبٌِّن لكم أحكام دٌنه; لتشكروا له على هداٌته إٌاكم إلى الطرٌك  لكم حكم
 المستمٌم.
 فً سبب نزول اآلٌة وجوه: 
ٌَْمانِكُْم -رضً هللا تعالى عنها-عن عابشةأحدها:  ُ بِاللهْؽِو فًِ أَ ; لالت فً لوله: }اَل ٌَُإاِخذُكُُم َّللاه

ٌَْماَن فََكفهاَرتُهُ إِْطَعاُم َعَشَرِة َمَساِكٌَن ِمْن أَْوَسِط َما تُْطِعُموَن أَْهِلٌكُْم أَْو َولَِكْن ٌَُإاِخذُكُْم بِمَ  ا َعمهْدتُُم اأْلَ
ٌَْمانِكُْم إِذَا حَ  ٌَاُم ثبََلثَِة أٌَهاٍم ذَِلَن َكفهاَرةُ أَ ْحفَظُوا َلْفتُْم َواِكْسَوتُُهْم أَْو تَْحِرٌُر َرلَبٍَة فََمْن لَْم ٌَِجْد فَِص

ٌَاتِِه لَعَلهكُْم تَْشُكُروَن{; نزلت فً لوله: ال وهللا، بلى وهللا ُ لَكُْم آ ٌَْمانَكُْم َكذَِلَن ٌَُبٌُِّن َّللاه  .(ٕ)"أَ
ُموا ": -هللا عنهمارضً  -والثانً: لال عبدهللا بن عباس ٌَاأٌََُّها الهِذٌَن آَمنُوا اَل تَُحّرِ لما نزلت: }

َ اَل ٌُِحبُّ اْلُمْعتَِدٌَن{ فً الموم الذٌن كانوا حرموا النساء  َطٌِّبَاِت َما أََحله  ُ لَكُْم َواَل تَْعتَُدوا إِنه َّللاه َّللاه
تعالى -واللحم على أنفسهم; لالوا: ٌا رسول هللا! كٌؾ نصنع بؤٌماننا التً حلفنا علٌها؟ فؤنزل هللا 

ُ بِاللهْؽِو فًِ أَ -ذكره ٌَْماَن فََكفهاَرتُهُ إِْطعَاُم َعَشَرِة : }اَل ٌَُإاِخذُكُُم َّللاه ٌَْمانِكُْم َولَِكْن ٌَُإاِخذُكُْم بَِما َعمهْدتُُم اأْلَ
بَلثَِة أٌَهاٍم َمَساِكٌَن ِمْن أَْوَسِط َما تُْطِعُموَن أَْهِلٌكُْم أَْو ِكْسَوتُُهْم أَْو تَْحِرٌُر َرلَبٍَة فََمْن لَْم ٌَِجْد فَِصٌَاُم ثَ 

ُ لَكُْم آٌَاتِِه لَعَلهكُْم تَْشكُرُ ذَِلَن َكفه  َمانَكُْم َكذَِلَن ٌُبٌَُِّن َّللاه ٌْ َمانِكُْم إِذَا َحلَْفتُْم َواْحفَظُوا أَ ٌْ . (ٖ)وَن{اَرةُ أَ
 ]ضعٌؾ جداً[

                                                             
 .ٖ٘ٓ/ٕانظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن، سورة المابدة: (ٔ)
 (.ٖٙٙٙ/ رلم ٔٔأخرجه البخاري فً "صحٌحه" )(ٕ)
 من طرٌك العوفً عنه. ٖٕ٘/ٓٔ(:صٖٕٙ٘ٔخرجه الطبري فً "جامع البٌان" )(ٖ)

 جداً; مسلسل بالعوفٌٌن.للنا: وسنده ضعٌؾ 
( ونسبه ٓ٘ٔ، 5ٗٔ/ ٖ( ونسبه البن مردوٌه، وأعاده فً )ٖٗٔ، ٕٗٔ/ ٖوذكره السٌوطً فً "الدر المنثور" )

 للطبري.
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فً لوله: }ِمْن أَْوَسِط َما تُْطِعُموَن أَْهِلٌكُْم{  -رضً هللا عنهما-عن عبد هللا بن عباس  والثالث:
وكان الرجل ٌموت أهله لوتاً  [:وفً رواٌة: فضل، ]الرجل ٌموت أهله لوتاً فٌه سعةكان "لال: 

. (ٔ)": }ِمْن أَْوَسِط َما تُْطِعُموَن أَْهِلٌكُْم{ لال: لٌس بؤرفعه وال بؤدناه-تعالى-فٌه شدة; فؤنزل هللا 
 ]صحٌح[

الكبٌر على الصؽٌر، كان أهل المدٌنة ٌفضلون الحر على العبد، و والرابع: لال سعٌد بن جبٌر:"
وٌمولون: الصؽٌر على لدره، والكبٌر على لدره; فنزلت: }ِمْن أَْوَسِط َما تُْطِعُموَن أَْهِلٌكُْم{; 

 . ]ضعٌؾ جداً[(ٕ)"فؤمروا بؤوسط من ذلن لٌس بؤرفعه 
ٌَْمانِكُْم { ]المابدة: لوله تعالى:  ُ بِاللهْؽِو فًِ أَ أٌها -ال ٌعالبكم هللا  ، أي:"[15}اَل ٌَُإاِخذُكُُم َّللاه

 .(ٖ)"فٌما ال تمصدون َعْمَده من األٌمان -المسلمون
موا على أنفسهم الطٌّبات من أصحاب  لال الطبري:"  ٌمول تعالى ذكره، للذٌن كانوا حره

موا ذلن بؤٌماٍن َحلَفوا بها، فنهاهم عن تحرٌمها ولال لهم: ال ٌُ -ملسو هيلع هللا ىلص-رسول هللا  َإاخذكم ، وكانوا حره
 .(ٗ)"ربُّكم باللؽو فً أٌمانكم

أي: فً أٌمانكم التً صدرت على وجه اللؽو، وهً األٌمان التً حلؾ  لال السعدي:" 
 .(٘)"بها الممسم من ؼٌر نٌة وال لصد، أو عمدها ٌظن صدق نفسه، فبان بخبلؾ ذلن

 .(ٙ)"اللؽو فً الٌمٌن: السالط الذي ال ٌتعلك به حكم لال الزمخشري:" 
 فً كبلم العرب ما اطرح ولم ٌعمد علٌه أمر، وٌسمى ما لٌس :«اللؽو»لال الزجاج:" 
 :(1)المثمب العبدي ، وأنشد لول(2)"لؽوا –وإن كان موجودا  -معتدا به 

 لَْؽواً وعُْرُض اْلِمابَة الَجْلَمُد               أَو مابَة ٌُجعل أوالُدها 

                                                             
-ٕٗ٘/ٓٔ(:صٕٓٗٗٔ(، والطبري فً "جامع البٌان" )ٖٕٔٔرلم  1ٖٙ، 1ٕٙ/ ٔأخرجه ابن ماجه )(ٔ)

/ ٖابن مردوٌه فً "تفسٌره"; كما فً "الدر المنثور" )(، و2ٕٕٙ/ رلم ٗ، وابن أبً حاتم فً "تفسٌره" )ٖٗ٘
من طرٌك -، والضٌاء -( 5ٙٔرلم  2ٕٔ/ ٓٔومن طرٌمه الضٌاء الممدسً فً "األحادٌث المختارة" )-( ٖ٘ٔ

( من طرٌك سفٌان بن عٌٌنة عن سلٌمان بن أبً المؽٌرة عن سعٌد بن جبٌر عنه 1ٙٔرلم  2ٔٔ/ ٓٔ) -أخرى
 به.

 (: "هذا إسناد مولوؾ، صحٌح اإلسناد".2ٗ5صباح الزجاجة" )ص لال البوصٌري فً "م
 (.2ٔ2ٔفً "صحٌح سنن ابن ماجه" )رلم  -رحمه هللا-وصححه العبلمة األلبانً 

 ، بسندٌن عنه:ٕٗ٘-ٔٗ٘/ٓٔ(:ص2ٖٕٗٔ(، و)ٖٕٙٗٔأخرجه الطبري فً "جامع البٌان" )(ٕ)
العزٌز بن أبان ثنا لٌس بن الربٌع عن سالم : ثنا الحارث بن أبً أسامة ثنا عبد ٕٗ٘/ٓٔ(:صٖٕٙٗٔاألول)

 األفطس عنه به.
 للنا: وسنده ضعٌؾ جداً; فٌه علتان:

 (.1ٓ٘/ ٔاألولى: عبد العزٌز هذا; مترون الحدٌث، وكذبه ابن معٌن وؼٌره; كما فً "التمرٌب" )
 ث به.الثانٌة: لٌس بن الربٌع; صدوق، تؽٌّر لما كبر، أدخل علٌه ابنه ما لٌس من حدٌثه فحد

 ( ونسبه لعبد بن حمٌد وأبً الشٌخ.ٖ٘ٔ/ ٖوذكره السٌوطً فً "الدر المنثور" )
فٌحتمل أن عبد العزٌز توبع من لبل عبد بن حمٌد، وٌحتمل أن عبد بن حمٌد رواه من طرٌك ؼٌره، فلو لدرنا 

حمٌد وإال; فله إسناد أن عبد بن حمٌد تابع عبد العزٌز فٌبمى علة الحدٌث لٌس بن الربٌع وهو من شٌوخ عبد بن 
 آخر، وهللا أعلم.

 : ثنا ابن حمٌد ثنا حكام بن سلم عن سلٌمان العبسً عنه به.ٕٗ٘-ٔٗ٘/ٓٔ(:ص2ٖٕٗٔالثانً)
للنا: وسنده ضعٌؾ جداً; فابن حمٌد حافظ ضعٌؾ، بل إنه اتهم، وسلٌمان هذا لم نجد له ترجمة، ولعله ولع 

 كثٌرة التصحٌؾ والتحرٌؾ. -طبع دار المعرفة- تصحٌؾ فً اسمه; فإن النسخة التً بٌن أٌدٌنا
 وكبل الطرٌمٌن ال تموٌان بعضهما البعض; نظراً للضعؾ الشدٌد فٌهما.

 .ٕٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٖٕ٘/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٕٕٗتفسٌر السعدي: (٘)
 .2ٕٙ/ٔالكشاؾ: (ٙ)
 .ٕٔٓ/ٕمعانً المرآن: (2)
 ، ٔٓٗ/1ٔ، وتاج العروس"عرض":ص1ٔ/2البٌت له فً :اللسان، مادة"عرض":ص (1)

 .5ٓٓٔ/ ٖالصحاح"عرض":ص ، وٕٖٓٔ/ٖوببل نسبة فً جمهرة اللؽة:ص
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فعلى هذا لؽو الٌمٌن ما ال ٌعتد به وال  ،هانولا ال تعتد بؤوالد :ٌعنً لال الجصاص:"
 .(ٔ)"حكم له

فكل ٌمٌن لم ٌعمد علٌها الحالؾ بملبه، وكل كبلم لم ٌعمد علٌه فهو  جاء فً حلٌة الفمهاء:"
 .(ٕ)"لؽو

ولوله: }ال ٌإاخذكم{ ٌعنً: فً ، اللؽو: هو المطرح الذي ال ٌعبؤ بهلال السمعانً:" 
 .(ٖ)"ال كفارة فً ٌمٌن اللؽو; لظاهر المرآنالمٌامة. وسابر العلماء على أن 

ٌهل إلٌن أنه كما حلفت ولٌس كذلن، فبل  لال الحسن:" هو أن تحلؾ على الشًء وأنت ٌخ
 .(ٗ)"ٌإاخذكم هللا، فبل كفارة. ولكن المإاخذة والكفارة، فٌما حلفَت علٌه على علمٍ 

اللؽو لٌس فٌه كفارة  ولكن ٌإاخذكم بما عمدتم األٌمان ، لال: ما عُِمدت  لال الشعبً:" 
 .(٘)"فٌه ٌمٌنه، فعلٌه الكفارة

األٌمان ثبلٌث: ٌمٌن تكفّر، وٌمٌن ال تَُكفهر، وٌمٌن ال ٌإاخذ بها صاُحبها.  لال أبو مالن:" 
فؤما الٌمٌن التً تكفهر، فالرجل ٌحِلؾ على األمر ال ٌفعله، ثم ٌفعله، فعلٌه الكفارة. وأما الٌمٌن 

لتً ال التً ال تكّفر: فالرجل ٌحلؾ على األمر ٌتعّمد فٌه الكِذَب، فلٌس فٌه كفارة. وأما الٌمٌن ا
ٌإاخذ بها صاحبها، فالرجل ٌحلؾ على األمر ٌََرى أنه كما حلَؾ علٌه، فبل ٌكون كذلن، فلٌس 

 .(ٙ)"علٌه فٌه كفارة. وهو  اللؽو
 .(2)"لالت عابشة: لؽُو الٌمٌن، ما لم ٌعمد علٌه الحاِلُؾ للبه"عن عطاء لال: 

على جّدٍ من األمور فً الكفارة، كّل ٌمٌن حلؾ فٌها الرجل  : أٌمانُ وعن عابشة اٌضا:"
ؼضب أو ؼٌره: لٌفعلن، لٌتركّن ، فذلن عمد األٌمان التً فَرض هللا فٌها الكفارة، ولال تعالى 

 .(1){"ال ٌإاخذكم هللا باللؽو فً أٌمانكم ولكن ٌإاخذكم بما عمدتم األٌمان}ذكره: 
، (ٖٔ)ولتادة، (ٕٔ)، علً بن أبً طلحة(ٔٔ)ٌحٌى بن سعٌدو، (ٓٔ)، وإبراهٌم(5)لال الحسن

 ."لٌس فً لؽو الٌمٌن كفّارة
ٌَْماَن { ]المابدة: لوله تعالى:  ولكن ٌعالبكم فٌما  ، أي:"[15}َولَِكْن ٌَُإاِخذُكُْم بَِما َعمهْدتُُم اأْلَ

 .(٘ٔ)"لصدتم عمده بملوبكم
 .(ٙٔ)"بما تعمدتم لال مجاهد:" 
دت فٌه المؤثَم، لال الحسن:"   .(2ٔ)"فعلٌن فٌه الكفارةٌمول: ما تعمه
لال  .(1ٔ)"أما ما عمدتم األٌمان، فٌمال: ما عزمتم على وفابه:"عطاء بن أبً مسلملال  

 .(ٔ)"ٌعنً: أن ال تحنثوا أبً حاتم:"
                                                             

 .ٔٔٔ/ٗاحكام المرآن: (ٔ)
 .ٕ٘ٓحلٌة الفمهاء، ابن فارس: (ٕ)
 .ٓٙ/ٕتفسٌر السمعانً: (ٖ)
 .ٕٙ٘-ٕ٘٘/ٓٔ(:صٖٕٓٙٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .ٕٙ٘/ٓٔ(:صٖٕٔٙٔأخرجه الطبري) (٘)
 .ٕٙ٘/ٓٔ(:صٕٖٕٙٔأخرجه الطبري) (ٙ)
 .ٕٙ٘/ٓٔ(:صٖٖٕٙٔأخرجه الطبري) (2)
 .2ٕ٘-ٕٙ٘/ٓٔ(:صٖٕ٘ٙٔأخرجه الطبري) (1)
 .2ٕ٘/ٓٔ(:ص1ٖٕٙٔأخرجه الطبري) (5)
 .ٕٙ٘/ٓٔ(:صٖٕٗٙٔأخرجه الطبري) (ٓٔ)
 .2ٕ٘/ٓٔ(:صٖٕٙٙٔأخرجه الطبري) (ٔٔ)
 .2ٕ٘/ٓٔ(:صٖٕٙٙٔأخرجه الطبري) (ٕٔ)
 .2ٕ٘/ٓٔ(:ص2ٖٕٙٔأخرجه الطبري) (ٖٔ)
 .2ٕ٘/ٓٔ(:ص5ٖٕٙٔأخرجه الطبري) (ٗٔ)
 .ٕٕٔالتفسٌر المٌسر: (٘ٔ)
 .ٕ٘٘/ٓٔ(:ص2ٖٕ٘ٔأخرجه الطبري) (ٙٔ)
 .ٕ٘٘/ٓٔ(:ص5ٖٕ٘ٔأخرجه الطبري) (2ٔ)
 .5ٔٔٔ/ٗ(:ص2ٖٔٙأخرجه ابن ابً حاتم) (1ٔ)
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 .(ٕ)"لال عطاء: "هو أن ٌضمر األمر، ثم ٌحلؾ باهلل ال إله إال هو، فٌعمد علٌه الٌمٌنو 
 .(ٖ)"الٌمٌن، وهو ٌعلم أنه فٌها كاذبهو أن ٌحلؾ على "لال الكلبً:  
داً  لال الواحدي:"   .(ٗ)"وهو أن ٌمصد األمر فٌحلؾ باهلل وٌعمد علٌه الٌمٌن بالملب متعّمِ
ولكن ٌإاخذكم بما أوجبتموه على أنفسكم منها، وَعمََدت علٌه لال الطبري:أي:" 

 .(٘)"للوبكم
 أعلم هللا عز وجل أن الٌمٌن التً ٌإاخذ بها العبد وتجب فً بعضها لال الزجاج:" 

 .(ٙ)"الكفارة ما جرى على عمد
 .(2)"أي: بما عزمتم علٌه، وعمدت علٌه للوبكم لال السعدي:" 
 .(1)"بتعمٌدكم األٌمان وهو توثٌمها بالمصد والنٌة لال الزمخشري:أي:" 
 .(5)"لب، والذكر باللسانعمد الٌمٌن: هو المصد بالم لال السمعانً:" 
 .(ٓٔ)"بتعمٌدكم األٌمان وهو توثٌمها بالمصد والنٌة لال الزمخشري:أي:" 

فوثب  ،والمسبٌة ذات الزوج، وروى أن الحسن رضى هللا عنه سبل عن لؽو الٌمٌن
 :(ٔٔ)ولال: أما سمعت ما للت: ،الفرزدق

د عاِلداِت العََزابِم                   ولْسَت بمؤُخوٍذ بلَْؽٍو تَمُولُه   إذا لم تَعَمه
 :(ٕٔ)وما للت

 لمن ٌَْبنً بها لم تَُطلهك ،حبلالً                وذات َحلٌٍل أنكْحتنا ِرماُحنا
!، وفً رواٌة: فمال الحسن: ما أذكان لوال حنثنفتبسم الحسن ولم ٌرّد علىٌه ما لال، وفً رواٌة:

 (ٖٔ)أشعر منن، فإذا أنا أفمه منن أٌضا!لال: أصبت، فمال الفرزدق: كنت أرانً 
 :(ٗٔ)لوالن  األٌمان فً عمدو

أحدهما: أن ٌكون على فعل مستمبل، وال ٌكون على خبر ماض، والفعل المستمبل نوعان: نفً 

 وإثبات، فالنفً أن ٌمول وهللا ال فعلت كذا، واإِلثبات أن ٌمول: وهللا ألَْفعَلَنه كذا .
ٌمول: وهللا ما فعلت، ولد فعل، أو ٌمول: وهللا لمد فعلت كذا، وما وأما الخبر الماضً فهو أن 

  .فعل
 .(٘ٔ)"فٌنعمد ٌمٌنه بالفعل المستمبل فً نوعً إثباته ونفٌهلال الماوردي:"

 :(ٙٔ)وفً انعمادها بالخبر الماضً لوالن
 أحدهما: أنها ال تنعمد بالخبر الماضً، لاله أبو حنٌفة وأهل العراق .

                                                                                                                                                                               
 .5ٔٔٔ/ٗتفسٌر ابن أبً حاتم:  (ٔ)
 ، ولم الؾ علٌه..ٕٓ٘/2حكاه عنه الواحدي فً التفسٌر البسٌط: (ٕ)
 .ٕٓ٘/2حكاه عنه الواحدي فً التفسٌر البسٌط: (ٖ)
 .ٖٖٖالوجٌز: (ٗ)
 .ٕ٘٘/ٓٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .ٕٕٓ-ٕٔٓ/ٕمعانً المرآن: (ٙ)
 .ٕٕٗتفسٌر السعدي: (2)
 .2ٕٙ/ٔالكشاؾ: (1)
 .ٓٙ/ٕتفسٌر السمعانً: (5)
 .2ٕٙ/ٔالكشاؾ: (ٓٔ)
/ ٕ، "الدر المصون" ٖٖٙ/ ٕ، وانظره فً "طبمات فحول الشعراء" 2ٖٓ/ ٕالبٌت للفرزدق فً "دٌوانه" (ٔٔ)

 .2ٕٓ/ ٔ، "وضح البرهان" للؽزنوي ٕ٘، "المفردات" ص ٗٔ/ 5ٔ، "واألؼانً" ٖٓٗ
 .51ٖدٌوانه:ٖٓٔ/ٕٔ، وأنساب األشراؾ:ٖٗٓ/ٕٔ، واألؼانً:1ٖ/ٕالبٌت فً دٌوانه:  (ٕٔ)
، وتفسٌر البحر 5ٙ/ٖ، وتفسٌر المرطبً:2ٖٙ-2ٕٙ/ٔ، والكشاؾ:5ٙٔ/ٌٗر البسٌط للواحدي:انظر: التفس (ٖٔ)

 .ٖٖٔ/ٕ، ومحاضرات االدباء ومحاورات الشعراء والبلؽاء: ٓٙ/2ٗ، وتارٌخ دمشك:ٗٗٗ/ٕالمحٌط:
 .ٓٙ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٗٔ)
 .ٓٙ/ٕالنكت والعٌون: (٘ٔ)
 .ٓٙ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٙٔ)
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أنها تنعمد على فعل مستمبل وخبر ماض ٌتعلك الحنث بهما، لاله الشافعً، واهل والمول الثانً: 
 الحجاز .

وكذلن روى  ،}بما عمدتم{ بؽٌر ألؾ مشددة الماؾ :لرأ ابن كثٌر ونافع وأبو عمرو
 .حفص عن عاصم

 .}بما عمدتم{ خفٌفة بؽٌر ألؾ :ولرأ عاصم فى رواٌة أبى بكر وحمزة والكسابى
 .(ٔ)كن ٌإاخذكم بما عمدتم{ بؤلؾولرأ ابن عامر:}ول

فإذا لم تَفُوا بالٌمٌن فإثم  ، أي:"[15}فََكفهاَرتُهُ إِْطَعاُم َعَشَرِة َمَساِكٌَن{ ]المابدة: لوله تعالى: 
مونه مما شرعه هللا لكم كفارة من إطعام عشرة محتاجٌن ال ٌملكون ما  ذلن ٌمحوه هللا بما تمّدِ

 .(ٕ)"ٌكفٌهم وٌسد حاجتهم
 .(ٖ)"الٌمٌن العمد الكذب. إطعام عشرة مساكٌن :ٌعنً سعٌد بن جبٌر:"لال  
 .(ٗ)"أي: كفارة الٌمٌن الذي عمدتموها بمصدكم }إطعام عشرة مساكٌن{ لال السعدي:" 
ذكورا  فكفارة المإاخذة فٌه إذا حنث أن ٌطعم عشرة مساكٌن إن كانوا :أي لال الزجاج:" 

 .(٘)"ع لفظ التذكٌر ألنه المؽلب فً الكبلمأو إناثا وذكورا أجزأه ذلن، ولكن ول
 .(ٙ)"والكفارة: الفعلة التً من شؤنها أن تكفر الخطٌبة أى تسترها لال الزمخشري:" 
 ، وجهان:[15}فََكفهاَرتُهُ إِْطعَاُم َعَشَرةِ َمَساِكٌَن{ ]المابدة: لوله تعالى:وفً  

، (5)وأبو مالن، (1)، والحسن(2)أحدهما: أنها كفارة ما عمدوه من األٌمان، لالته عابشة
 .(ٗٔ)، علً بن أبً طلحة(ٖٔ)ٌحٌى بن سعٌدو، (ٕٔ)،وإبراهٌم(ٔٔ)، ولتادة(ٓٔ)والشعبً

، وسعٌد بن (٘ٔ)والثانً: أنها كفارة الحنث فٌما عمدة منها، وهذا ٌشبه أن ٌكون لول ابن عباس
 .(1ٔ)، وإبراهٌم(2ٔ)ن، والضحا(ٙٔ)جبٌر

والذي هو أولى عندي بالصواب فً ذلن، أن تكون  الهاء  فً  لال الطبري:" 

، لما لدهمنا فٌما مضى لبل  {بما عمدتم األٌمان}عابدة على  ما  التً فً لوله:  {،فكفارته}لوله:
 ،أّن من لزمته فً ٌمٌنه كفّارة وأُوخذ بها، ؼٌُر جابز أن ٌمال لمن لد أوخذ: ال ٌإاخذه هللا باللؽو

، دلٌٌل واضح أنه ال ٌكون مإاخذًا بوجه من {ال ٌإاخذكم هللا باللؽو فً أٌمانكم}:وفً لوله تعالى
 الوجوه، َمْن أخبرنا تعالى ذكره أنه ؼٌُر مإاخذه.

، {ال ٌإاخذكم هللا باللؽو فً أٌمانكم}فإن ظّن ظان أنه إنما عنى تعالى ذكره بموله: 
أنه ال ٌإاخذهم بها فً الدنٌا بتكفٌر فإن إخبار هللا بالعموبة علٌها فً اآلخرة إذا حنثْتُم وكفهرتم إال 

تعالى ذكره وأمَره ونهٌَه فً كتابه، على الظاهر العاّم عندنا بما لد دللنا على صّحة المول به فً 
                                                             

 .2ٕٗالسبعة فً المراءات:انظر:  (ٔ)
 .ٕٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .5ٔٔٔ/ٗ(:ص2ٖٔٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .ٕٕٗتفسٌر السعدي: (ٗ)
 .ٕٕٓ/ٕمعانً المرآن: (٘)
 .2ٖٙ/ٔالكشاؾ: (ٙ)
 .2ٕ٘-ٕٙ٘/ٓٔ(:صٖٕ٘ٙٔ(:،و)ٖٖٕٙٔأخرجه الطبري) (2)
 .ٕٙ٘-ٕ٘٘/ٓٔ(:صٖٕٓٙٔأخرجه الطبري) (1)
 .ٕٙ٘/ٓٔ(:صٕٖٕٙٔأخرجه الطبري) (5)
 .ٕٙ٘/ٓٔ(:صٖٕٔٙٔأخرجه الطبري) (ٓٔ)
 .2ٕ٘/ٓٔ(:ص2ٖٕٙٔأخرجه الطبري) (ٔٔ)
 .ٕٙ٘/ٓٔ(:صٖٕٗٙٔأخرجه الطبري) (ٕٔ)
 .2ٕ٘/ٓٔ(:صٖٕٙٙٔأخرجه الطبري) (ٖٔ)
 .2ٕ٘/ٓٔ(:صٖٕٙٙٔأخرجه الطبري) (ٗٔ)
 .1ٕ٘/ٓٔ(:2ٖٕٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘ٔ)
 .5ٕ٘-1ٕ٘/ٓٔ(:2ٖٕٗٔ)-(2ٖٕٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙٔ)
 .5ٕ٘/ٓٔ(:2ٖٕٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (2ٔ)
 .5ٕ٘/ٓٔ(:2ٖٕ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (1ٔ)
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ؼٌر هذا الموضع، فؤؼنى عن إعادته دون الباطن العاّمِ الذي ال داللة على خصوصه فً عمل 
خبٍر أنه عنى تعالى ذكره بموله: ال ٌإاخذكم هللا باللؽو فً وال خبر. وال داللة من عمل وال 

وإذ كان ذلن كذلن، وكان من لزمته كفّارة فً ، أٌمانكم ، بعَض معانً المإاخذة دون جمٌعها
ٌمٌٍن حنث فٌها مإاخذًا بها بعموبة فً ماله عاجلة، كان معلوًما أنه ؼٌُر الذي أخبرنا تعالى ذكره 

 .(ٔ)"أنه ال ٌإاخذه بها
لكل مسكٌن نصؾ  ، أي:"[15}ِمْن أَْوَسِط َما تُْطِعُموَن أَْهِلٌكُْم{ ]المابدة: لوله تعالى: 

 .(ٕ)"صاع من أوسط طعام أهل البلد
من ألصده، ألن منهم من ٌسرؾ فً إطعام أهله، ومنهم من  لال الزمخشري:أي:" 

 .(ٖ)"ٌمتر
بع لال الواحدي:"  ولٌل:من خٌر ما تطعمون أهلٌكم  ،ألنه هذا المدر وسط فً الّشِ

 .(ٗ)"كالحنطة والتمر
، وسعٌد بن (2)، وعكرمة(ٙ)، وروي عن ابن عباس(٘)"أوسطه، أعدلهلال عطاء:" 

 ، نحو ذلن.(1)جبٌر
 .(5)"لال: من أمثل {،من أوسط} وروي عن عطاء:" 
 ، لوالن:[15}ِمْن أَْوَسِط َما تُْطِعُموَن أَْهِلٌكُْم{ ]المابدة: لوله تعالى:وفً  

 .(ٕٔ)، وابن سٌرٌن(ٔٔ)، والحسن(ٓٔ)أحدهما: من أوسط أجناس الطعام، لاله ابن عمر
ال ٌكون المؤكول ٌفرط فً أكله فٌإكل منه ]بؤن[  ،أوسطه فً الشبع وسماه الزجاج:" 

 .(ٖٔ)"فوق المصد ولدر الحاجة، وال ٌكون دون المعنى عن الجوع
، (2ٔ)وسعٌد بن جبٌر، (ٙٔ)، وابن عباس(٘ٔ)، وعمر(ٗٔ)والثانً: من أَوسطه فً المدر، لاله علً 

 .(5ٔ)، وإبراهٌم(1ٔ)ومجاهد

 ألاوٌل:  ستةثم اختلفوا فً المدر على 
 ، واختلفوا فً أجناس الطعام، على لولٌن:أحدها: أنه ُمدٌّ واحد

، (ٕٔ)، وزٌد بن ثابت(ٕٓ)ابن عمر . لالهمن سابر األجناسالمول األول: أنه مّد واحد 
 .(2)وهو لول الشافعً، (ٙ)وسالم ،(٘)الماسم، و(ٗ)وابن زٌد، (ٖ)وعطاء، (ٕ)، والحسن(ٔ)المسٌب

                                                             
 .ٖٓ٘/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٕٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .2ٖٙ/ٔالكشاؾ: (ٖ)
 .ٖٖٖالوجٌز: (ٗ)
 .ٖٔ٘/ٓٔ(:22ٖٕٔأخرجه الطبري) (٘)
 ون إسناد.، ذكره د5ٕٔٔ/ٗانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم: (ٙ)
 ، ذكره دون إسناد.5ٕٔٔ/ٗانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم: (2)
 .5ٕٔٔ/ٗ(:ص2ٔ2ٙانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (1)
 .]الخبر ؼٌر مرلم[5ٕٔٔ/ٗأخرجه ابن أبً حاتم:ص (5)
 .5ٖٔٔ/ٗ(:ص2ٕٔٙ، وتفسٌر ابن ابً حاتم)ٕٖ٘/ٓٔ(:ص1ٖٕٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .ٖٖ٘/ٓٔ(:ص11ٖٕٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .ٖٖ٘/ٓٔ(:ص12ٖٕٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .ٕٕٓ/ٕمعانً المرىن: (ٖٔ)
 .ٖ٘٘/ٓٔ(:ص51ٖٕٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗٔ)
 .ٖ٘٘/ٓٔ(:ص52ٖٕٔ(، و)5ٖٕٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘ٔ)
 .ٔٗ٘/ٓٔ:ص(ٖٕٔٗٔ(، و)ٖٕٓٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙٔ)
 .5ٖٔٔ/ٗ(:ص2ٕٖٙانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (2ٔ)
 .ٖٙ٘/ٓٔ(:صٕ٘ٓٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (1ٔ)
 .ٖ٘٘/ٓٔ(:ص55ٖٕٔانظر: تفسٌر الطبري) (5ٔ)
 .5ٖ٘/ٓٔ(:ص2ٕٔٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٓ)
 .1ٖ٘/ٓٔ(:صٕٗٔٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)



ٕٓٔ 
 

، (5)، وابن عمر(1). وهذا لول ابن عباسمدٌّ من حنطة لكل مسكٌنأنه  والمول الثانً:
 .(ٓٔ)وابن زٌد
 أنه مّدان، ثم اختلفوا فً األجناس، على ألوال:والثانً: 

 . (ٗٔ) " لكل مسكٌن ُمدهٌن من حنطة:"(ٖٔ)بن جبٌر، وسعٌد (ٕٔ)، وابن عمر(ٔٔ)فمال عمر
 . (٘ٔ)ولال ابن عباس:"مدٌن من بر"

 .(ٙٔ)"مكُّون تمر ومكون بّر لكل مسكٌن ولال الحسن:"
البرُّ والتمر، لكل مسكٌن مد من تمر، ومّد من  وفً رواٌة أخرى عن الحسن:أنه"

 .(2ٔ)"برّ 
 .(1ٔ)" إلدامه مكوًكا لطعامه، ومكوًكا، َمكُّوكٌن ولال الشعبً:"
 .(5ٔ)"مدهان من طعام لكل مسكٌن ولال مجاهد:"

، (ٕٕ)ومٌمون بن ِمْهران ،(ٕٔ)، وعمر(ٕٓ)أنه نصؾ صاع من سابر األجناس، لاله علًوالثالث: 
هو ، و(1ٕ)ُممَاتِل بن َحٌهان، (2ٕ)، وأبو لبلبة(ٕٙ)إبراهٌمو ،(ٕ٘)، والحكم(ٕٗ)،الضحان(ٖٕ)وأبو مالن
 .(5ٕ)أبً حنٌفة

، وهو لول دمحم بن كعب (ٖٓ): أنه ؼداء وعشاء، لاله علً فً رواٌة الحارث عنهوالرابع
 .(ٔ)فً لوله اآلخر– ، والحسن البصري(ٖٔ)المرظً

                                                                                                                                                                               
 .ٓٗ٘/ٓٔ(:صٕٕٙٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔ)
 .5ٖ٘/ٓٔ(:ٖٕٕٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .ٓٗ٘/ٓٔ(:صٕٕٗٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .ٓٗ٘/ٓٔ(:صٕٕ٘ٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .5ٖ٘/ٓٔ(:ٕٕٓٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .5ٖ٘/ٓٔ(:ٕٕٓٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .ٔٙ/ٕانظر: النكت والعٌون:(2)
 .1ٖ٘/ٓٔ(:صٕ٘ٔٗٔأخرجه الطبري) (1)
 .5ٖ٘/ٓٔ(:ص1ٕٔٗٔأخرجه الطبري) (5)
 .5ٗ٘/ٓٔ(:صٕٕ٘ٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .ٖ٘٘-ٖٗ٘/ٓٔ(:ص5ٖٕٙٔانظر: تفسٌر الطبري)(ٔٔ)
 .5ٖ٘/ٓٔ(:ص1ٕٔٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .ٖ٘٘/ٓٔ(:صٕٓٓٗٔانظر: تفسٌر الطبري)(ٖٔ)
 .ٖ٘٘-ٖٗ٘/ٓٔ(:ص5ٖٕٙٔانظر: تفسٌر الطبري)(ٗٔ)
 .ٖ٘٘/ٓٔ(:صٖٕٓٗٔانظر: تفسٌر الطبري)(٘ٔ)
 .2ٖ٘/ٓٔ(:ص2ٕٓٗٔأخرجه الطبري) (ٙٔ)
 .5ٖ٘/ٓٔ(:صٖٕٕٗٔأخرجه الطبري)(2ٔ)
و  المكون  ، مكٌال لدٌم معروؾ ، ألهل العراق ، وٌراد . ٖٙ٘/ٓٔ(:صٕٕٓٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (1ٔ)

 به  المد  . وانظر تفسٌره فً لسان العرب )مكن(.
 .ٖٙ٘/ٓٔ(:صٕ٘ٓٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (5ٔ)
 .ٖ٘٘/ٓٔ(:ص51ٖٕٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٓ)
 .ٖ٘٘/ٓٔ(:ص52ٖٕٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .2ٗٔ/ٖانظر: تفسٌر ابن كثٌر: (ٕٕ)
 .1ٖ٘/ٓٔ(:ٕٓٔٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖٕ)
 .1ٖ٘/ٓٔ(:صٖٕٔٗٔأخرجه الطبري) (ٕٗ)
 .1ٖ٘/ٓٔ(:ٕٔٔٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ٘)
 .1ٖ٘/ٓٔ(:ٕٕٔٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٙ)
 .2ٗٔ/ٖ، ذكره دون إسناد، وانظر: تفسٌر ابن كثٌر:5ٔٔٔ/ٗانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم: (2ٕ)
 .2ٗٔ/ٖ، ذكره دون إسناد، وانظر: تفسٌر ابن كثٌر:5ٔٔٔ/ٗانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم: (1ٕ)
 .ٔٙ/ٕانظر: النكت والعٌون:(5ٕ)
 .ٓٗ٘/ٓٔ(:2ٕٕٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖٓ)
 .ٓٗ٘/ٓٔ(:1ٕٕٗٔالطبري) انظر: تفسٌر (ٖٔ)



ٕٕٓ 
 

: أنه ما جرت به عادة المكفر فى عٌاله، إن كان ٌشبعهم أشبع المساكٌن، وإن كان ال والخامس
 ، (٘)، والضحان(ٗ)وعمار ،(ٖ)، وسعٌد بن جبٌر(ٕ)ٌشبعهم فعلى لدر ذلن، لاله ابن عباس

 .(ٙ): أنه أحد األمرٌن من ؼداء أو عشاء، لاله بعض البصرٌٌنوالسادس
وأولى األلوال فً تؤوٌل لوله: من أوسط ما تطعمون أهلٌكم  عندنا، لول  لال الطبري:" 

من لال:من أوسط ما تطعمون أهلٌكم فً الملهة والكثرة، وذلن أن أحكام رسول هللا صلى هللا علٌه 
وسلم فً الكفارات كلِّها بذلن وردت. وذلن كحكمه ملسو هيلع هللا ىلص فً كفارة الحلك من األذى بفََرق من 
طعام بٌن ستة مساكٌن، لكل مسكٌن نصؾ صاع وكحكمه فً كفارة الوطء فً شهر رمضان 

وال ٌُْعرؾ له ملسو هيلع هللا ىلص شًء من ، بخمسة عشر صاًعا بٌن ستٌن مسكٌنًا، لكل مسكٌن ربُْع صاع.
 فإْذ كان ذلن كذلن، وكانت كفارة الٌمٌن، الكفارات، أمر بإطعام خبز وإدام، وال بؽداء وعشاء

إحدى الكفارات التً تلزم من لزمته، كان سبٌلُها سبٌَل ما تولهى الحكم فٌه ملسو هيلع هللا ىلص: من أن الواجب 
دون جمعهم على ؼداء أو عشاء  على مكفِّرها من الطعام، ممّدًرا للمساكٌن العشرة محدوًدا بكٌل،

 .(2)"كذلن مخبوز مؤدوم، إذ كانت سنته ملسو هيلع هللا ىلص فً سابر الكفارات
 .(1)«ِمن َوَسِط َما تُْطِعُموَن أَْهلٌَكُمْ »ولرأ سعٌد بن جبٌر:
، بسكون الٌاء، واألهالى: اسم جمع ألهل: كاللبالً فً «أهالٌكم»ولرأ جعفر بن دمحم: 

 .(5)جمع لٌلة، واألراضى فً جمع أرض
سكٌن ما ٌكفً فً أو كسوتهم، لكل م ، أي:"[15}أَْو ِكْسَوتُُهْم{ ]المابدة: لوله تعالى:  

 .(ٓٔ)"الكسوة عُرفًا
 .(ٔٔ)"أي: كسوة عشرة مساكٌن، والكسوة هً التً تجزئ فً الصبلة لال السعدي:" 
 .(ٕٔ)"ٌمول: إما أن تطعموهم أو تكسوهم. والخٌار فً ذلن إلى المكفِّر لال الطبري:" 
ألن به لوام ، والكسوة أن ٌكسوهم نحو اإلزار والعمامة أو ما أشبه ذلن لال الزجاج:" 

 .(ٖٔ)"الحٌاة وإال فاإلعتاق أو الكسوة أفضل
 .(ٗٔ)"وهو أللُّ ما ٌمع علٌه اسم الكسوة من إزاٍر ورداٍء ولمٌٍص  لال الواحدي:" 
 .(٘ٔ)"ثوب ٌؽطى العورة :والكسوة لال الزمخشري:" 
 ، ستة الاوٌل:[15}أَْو ِكْسَوتُُهْم{ ]المابدة: لوله تعالى:وفً  

، (5ٔ)مجاهد، و(1ٔ)، وأبو مالن(2ٔ)الحسن، و(ٙٔ)واحد، لاله: ابن عباسأحدها: كسوة ثوب 
 .(٘)، والشافعً(ٗ)، وأبو جعفر(ٖ)، وعطاء(ٕ)وطاووس، (ٔ)وإبراهٌم

                                                                                                                                                                               
 .ٓٗ٘/ٓٔ(:5ٕٕٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔ)
 .ٔٗ٘/ٓٔ(:ٕٖٕٗٔ)-(ٖٕٓٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .ٔٗ٘/ٓٔ(:ٖٕٗٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .ٔٗ٘/ٓٔ(:ٖٖٕٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .ٕٗ٘/ٓٔ(:1ٖٕٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .ٔٙ/ٕانظر: النكت والعٌون:(ٙ)
 .ٕٗ٘-ٖٗ٘/ٓٔتفسٌر الطبري: (2)
 .ٔٙ/ٕانظر: النكت والعٌون: (1)
 .2ٖٙ/ٔانظر: الكشاؾ: (5)
 .ٕٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .ٕٕٗتفسٌر السعدي: (ٔٔ)
 .٘ٗ٘/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .ٕٕٓ/ٕمعانً المرىن: (ٖٔ)
 .ٖٖٖالوجٌز: (ٗٔ)
 .2ٖٙ/ٔالكشاؾ: (٘ٔ)
 .ٙٗ٘/ٓٔ(:صٕٔ٘ٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙٔ)
 .٘ٗ٘/ٓٔ(:صٖٕٗٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (2ٔ)
 .2ٗ٘/ٓٔ(:صٖٕ٘ٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (1ٔ)
 .٘ٗ٘/ٓٔ(:صٕٔٗٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (5ٔ)



ٕٖٓ 
 

، (5)والضحان، (1)، والحسن(2)، وابن المسٌب(ٙ)والثانً: كسوة ثوبٌن، لاله أبو موسى األشعري
 .(ٓٔ)وابن سٌرٌن

 .(ٔٔ)والكساء، لاله إبراهٌموالثالث: كسوة ثوب جامع كالملحفة 
 .(ٕٔ)والرابع: كسوة إزار ورداء ولمٌص، لاله ابن عمر

فً إحدى –، والحسن (ٖٔ). وهذا لول الحكمٌجزئ عمامة فً كفارة الٌمٌن أنه والخامس:
  .(ٗٔ)-الرواٌات

كسوة ما تجزىء فٌه ، والمعنى: (٘ٔ)ٌجزئ فً كفارة الٌمٌن كل شًء إال التُّبهانوالسادس: أنه 
 .(2ٔ)بعض البصرٌٌن، وبه لال (ٙٔ)مجاهد وهذا لولبلة، الص

 .(1ٔ)"والصحٌح: أن الواجب لكل مسكٌن ما ٌصلح به الكسوة فً العرؾ لال السمعانً:" 
وأولى األلوال فً ذلن عندنا بالصحة وأشبهها بتؤوٌل المرآن، لوُل من  ولال الطبري:" 

لال: عنى بموله: أو كسوتهم ، ما ولع علٌه اسم كسوة، مما ٌكون ثوبًا فصاعًدا ألن ما دون 
الثوب، ال خبلَؾ بٌن جمٌع الحجة أنه لٌس مما دخل فً حكم اآلٌة، فكان ما دون لدر ذلن، 

والثوُب وما فوله داخل فً حكم اآلٌة، إذ ،عالى عناه، بالنمل المستفٌض.خارًجا من أن ٌكون هللا ت
لم ٌؤت من هللا تعالى وحً، وال من رسوله ملسو هيلع هللا ىلص خبر، ولم ٌكن من األمة إجماع بؤنه ؼٌر داخل 
فً حكمها. وؼٌر جابز إخراج ما كان ظاهُر اآلٌة محتمَله من حكم اآلٌة، إال بحجة ٌجب التسلٌم 

 .(5ٔ)"ها. وال حجة بذلنل
 .(ٕٓ)بضم الكاؾ، «كسوتهم»ولرئ:

 .(ٕٔ)"أو إعتاق مملون من الرق ، أي:"[15}أَْو تَْحِرٌُر َرلَبٍَة{ ]المابدة: لوله تعالى:  
 .(ٕٕ)"أو فّن عبد من أسر العبودة وذلها ٌعنً:"لال الطبري: 
ٌهر بٌن هذه الثهبلث ،ٌعنً: مإمنة لال الواحدي:"   .(ٖٕ)"والُمكفِّر فً الٌمٌن ُمخ

أي: عتك رلبة مإمنة كما لٌدت فً ؼٌر هذا الموضع، فمتى فعل واحدا  لال السعدي:" 
 .(ٔ)"من هذه الثبلثة فمد انحلت ٌمٌنه

                                                                                                                                                                               
 .ٙٗ٘/ٓٔ(:ص5ٕٗٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔ)
 .٘ٗ٘/ٓٔ(:ص1ٕٗٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .ٙٗ٘/ٓٔ(:ص2ٕٗٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .ٙٗ٘/ٓٔ(:ص2ٕٗٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .ٔٙ/ٕانظر: النكت والعٌون:(٘)
 .1ٗ٘/ٓٔ(:صٕ٘ٙٗٔ(، و)ٕٗٙٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .2ٗ٘/ٓٔ(:ص2ٕ٘ٗٔ(، و)ٕٙ٘ٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .1ٗ٘/ٓٔ(:ص5ٕ٘ٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .1ٗ٘/ٓٔ(:ص2ٕٙٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .2ٗ٘/ٓٔ(:ص1ٕ٘ٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .ٓ٘٘-5ٗ٘/ٓٔ(:ص2ٕٙٗٔ)-(2ٕٓٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .ٓ٘٘/ٓٔ(:ص22ٕٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .ٔ٘٘/ٓٔ(:ص1ٕٔٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖٔ)
 .ٔ٘٘-ٓ٘٘/ٓٔ(:ص25ٕٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗٔ)
 .ر ممدار شبر ، ٌستر العورة المؽلظة فمط ، ٌكون للمبلحٌن: سراوٌل صؽٌ -بضم التاء وتشدٌد الباء-التبان  (٘ٔ)
 .ٓ٘٘/ٓٔ(:ص21ٕٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙٔ)
 .ٕٙ/ٕانظر: النكت والعٌون:(2ٔ)
 .ٔٙ/ٕتفسٌر السمعانً: (1ٔ)
 .ٔ٘٘/ٓٔتفسٌر الطبري: (5ٔ)
 .2ٖٙ/ٔانظر: الكشاؾ: (ٕٓ)
 .ٕٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٕٔ)
 .ٕ٘٘/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٕٕ)
 .ٖٖٖالوجٌز: (ٖٕ)
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 فخٌر الحالؾ أحد هذه الثبلثة، وأفضلها عند هللا أكثرها نفعا، وأحسنها لال الزجاج:" 
هو  على المؤكول إال بما المساكٌن، أو من المعتك، فإن كان الناس فً جدب ال ٌمدرونمولعا من 

 .(ٕ)"أشد تكلفا من الكسوة أو اإلعتاق، فاإلطعام أفضل
 :(ٖ)الفن: العتك، لال الفرزدقوفً كبلم العرب 
ْرتُكُْم   فََوَهْبتُكُْم ِلَعِطٌهةَ ْبِن ِجعَالِ                      أَبنًِ ؼَُدانَةَ، إِنهنًِ َحره

 .(ٗ) ٌعنً بموله: حّررتكم ، فككت رلابكم من ذّل الهجاء ولزوم العار
ر ذو الرلبة، ألن العرَب كان من شؤنها إذا أسرت أسًٌرا أن  ولٌل:تحرٌر رلبة، والمحره

ت ٌدٌه وحلهتهما مما تجمع ٌدٌه إلى عنمه بِمٍد أو حبل أو ؼٌر ذلن، وإذا أطلمته من األسر أطلم
عند إطبللهم األسٌر، بالخبر عن فن ٌدٌه عن  كانتا به مشدودتٌن إلى الرلبة. فجرى الكبلم

رلبته، وهم ٌرٌدون الخبَر عن إطبلله من أسره، كما ٌمال: لبَض فبلن ٌده عن فبلن ، إذا أمسن 
الجارحة التً ٌكون بها ذلن ٌده عن نواله  وبسط فٌه لسانه، إذا لال فٌه سوًءا فٌضاُؾ الفعل إلى 

الفعل دون فاعله، الستعمال الناس ذلن بٌنهم، وعلمهم بمعنى ذلن. فكذلن ذلن فً لول هللا تعالى 
، أضٌؾ  التحرٌر  إلى  الرلبة ، وإن لم ٌكن هنان ُؼلٌّ فً رلبته وال {أو تحرٌر رلبة}ذكره: 

وصفنا، من َجّراء استعمال الناس ذلن بٌنهم شدُّ ٌٍَد إلٌها، وكان المراد بالتحرٌر نفَس العبد، بما 
 .(٘)لمعرفتهم بمعناه

ًٌّ بذلن أو بعضه ؟ "إن لال لابل: و  أفكّل الرلاب معن
ًّ بذلن كل رلبة كانت سلٌمة من اإللعاد، والعَمى والخرس، ولطع الٌدٌن  لٌل: بل معن

من الرلاب، فبل  أو شللهما والجنون المطبك، ونظابر ذلن. فإن من كان به ذلن أو شًء منه
خبلؾ بٌن الجمٌع من الحجة أنه ال ٌجزئ فً كفارة الٌمٌن. فكان معلوًما بذلن أن هللا تعالى 
ذكره لم ٌعنه بالتحرٌر فً هذه اآلٌة. فؤما الصؽٌر والكبٌر والمسلم والكافر، فإنهم معنٌون 

   .(ٙ)"به
إذا أنمذها من عمل من كانت علٌه رلبة واجبة، فاشترى َنَسمة، لال: لال إبراهٌم:"

أجزأته، وال ٌجوز عتك من ال ٌعمل. فؤما الذي ٌعمل، كاألعور ونحوه. وأما الذي ال ٌعمل فبل 
 .(2)"ٌجزئ، األعمى والممعد

أنه كان ال ٌرى عتَك المؽلوب على عمله ٌجزئ فً شًء من ": أٌضاعن إبراهٌم و
 .(1)"الكفارات

 .(5)"شًء من الكفاراتكان ٌكره عتك المَخبهل فً "عن الحسن لال: 
 .(ٔ)"ال ٌجزئ فً الرلبة إال صحٌح ولال عطاء:"

                                                                                                                                                                               
 .ٕٕٗتفسٌر السعدي: (ٔ)
 .ٕٕٓ/ٕمعانً المرىن: (ٕ)
 ، من لصٌدته فً هجاء جرٌر. ٕٗٗ، وطبمات فحول الشعراء :  2ٕ٘، النمابض :  2ٕٙدٌوانه (ٖ)

و  بنو ؼدانة  هم : بنو ؼدانة بن ٌربوع ، أخو  كلٌب بن ٌربوع  ، جد جرٌر. و  عطٌة بن جعال بن لطن بن 
ٌربوع  ، وكان عطٌة من سادة بنً ؼدانة ، وكان صدًٌما للفرزدق وخلٌبل له. فلما بلػ عطٌة  مالن بن ؼدانة بن

هذا الشعر لال :  جزى هللا خلٌلً عنً خًٌرا!! ما أسرع ما رجع خلٌلً فً هبته!!  ، ألنه هجاهم ، وهو ٌزعم 
 أنه وهب أعراضهم لصاحبه ، ٌمول بعده :

 ٌُمكُْم ... لِْدًما ، َوأَْفعَِلِه ِلكُّلِ نََوالِ فََوَهْبتُكُْم ألََحمِّكُْم بِمَدِ 
ٌِْن أأَلَِم آنٍُؾ َوِسبَالِ   لَْوال َعِطٌهةُ الْجتََدْعُت أُنُوفَكُْم ... ِمْن بَ
 .إِنًِّ َكذَاَن ، إِذَا َهَجْوُت لَبٌِلَةً ... َجدهْعتُُهْم بِعََواِرِم األْمثَالِ 

 .ٕ٘٘/ٓٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٖ٘٘-ٕ٘٘/ٓٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘)
 .ٖ٘٘/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٗ٘٘/ٓٔ(:1ٕٕٗٔأخرجه الطبري) (2)
 .ٗ٘٘/ٓٔ(:1ٕٗٗٔأخرجه الطبري) (1)
 .ٗ٘٘/ٓٔ(:1ٖٕٗٔأخرجه الطبري) (5)
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 .(ٕ)"ٌجزئ المولوُد فً اإلسبلم من رلبةوعن عطاء أٌضا:"
: ما كان فً المرآن من  رلبة مإمنة ، فبل ٌجزئ إال ما صام وصلى. ولال إبراهٌم:"

 .(ٖ)"وما كان لٌس بمإمنة، فالصبً ٌجزئ
بً فهو نسمة، وإذا انملَب ظهًرا لبطن فهو رلبة، وإذا صلى إذا ولد الص ولال سلٌمان:"

 .(ٗ)"فهو مإمنة
والصواب من المول فً ذلن عندنا أن ٌمال، إن هللا تعالى عمه بذكر   لال الطبري:"

الرلبة  كل رلبة، فؤيه رلبة حّررها المكفر ٌمٌنَه فً كفارته، فمد أّدى ما كُلِّؾ، إال ما ذكرنا أن 
الحجة مجمعة على أن هللا تعالى ذكره، لم ٌعنه بالتحرٌر، فذلن خارج من حكم اآلٌة، وما عدا 

 .(٘)"تحرٌُره فً الكفارة بظاهر التنزٌل ذلن فجابز
 وفً استحماق أَثمانها لوالن:

 .(ٙ)أحدهما: أنه مستحك وال تجزىء الكفارة، لاله الشافعً
 .(2)والثانً: أنه ؼٌر مستحك، لاله أبو حنٌفة

جاء معمل بن ممرن إلى عبد هللا فمال: إنً آلٌُت من النساء "عن مسروق، لال: 
َ ال ٌُِحبُّ }والفراش! فمرأ عبد هللا هذه اآلٌة:  ُ لَكُْم َوال تَْعتَُدوا إِنه َّللاه ُموا َطٌِّبَاِت َما أََحله َّللاه ال تَُحّرِ

على هذه اآلٌة اللٌلة ؟ فمال  [. لال فمال معمل: إنما سؤلتن أْن أتٌتُ 12]سورة المابدة: {اْلُمْعتَِدٌنَ 
 .(1)"عبد هللا: ابت النساء ونَْم، وأعتك رلبة، فإنن موسر

ونحو هذا من األخبار التً روٌت عن ابن مسعود وابن عمر وؼٌرهما،  لال الطبري:"
الرلاب،  فإّن ذلن منهم كان على وجه االستحباب لمن أمروه بالتكفٌر بما أمروه به بالتكفٌر من

كان ال ٌجزئ عندهم التكفٌر للموسر إال بالرلبة، ألنه لم ٌنمل أحٌد عن أحد منهم أنه ال على أنه 
لال: ال ٌجزئ الموسَر التكفٌُر إال بالرلبة. والجمٌُع من علماء األمصار، لدٌمهم وحدٌثهم، 

 .(5)"مجمعون على أن التكفٌر بؽٌر الرلاب جابٌز للموسر
ٌَاُم ثبََلثَِة أٌَهاٍم{ ]المابدة: }فََمْن لَْم ٌَِجْد لوله تعالى: فمن لم ٌجد شٌبًا من ذلن  ، أي:"[15فَِص

 .(ٓٔ)"فعلٌه صٌام ثبلثة أٌام
 من كان ال ٌمدر على شًء مما حذد فً الكفارة، فعلٌه صٌام ثبلثة :أي لال الزجاج:" 

 .(ٔٔ)"أٌام
عشرة  ٌعنً: لم ٌفضل من لوته ولوت عٌاله ٌومه ولٌلته ما ٌطعم لال الواحدي:" 

 .(ٕٔ)"مساكٌن }ؾ{ علٌه }صٌام ثبلثة أٌام{
فمن لم ٌجد، لكفارة ٌمٌنه التً لزمه تكفٌُرها من الطعام والكسوة لال الطبري:أي:"

والرلاب ما ٌكّفِرها به على ما فرضنا علٌه وأوجبناه فً كتابنا وعلى لسان رسولنا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص  
 .(ٖٔ)"ٌام ثبلثة أٌامفصٌام ثبلثة أٌام ، ٌمول: فعلٌه ص

                                                                                                                                                                               
 .ٗ٘٘/ٓٔ(:1ٕ٘ٗٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .ٗ٘٘/ٓٔ(:1ٕٙٗٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .ٗ٘٘/ٓٔ(:12ٕٗٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .٘٘٘/ٓٔ(:11ٕٗٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .٘٘٘/ٓٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .ٕٙ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٙ)
 .ٕٙ/ٕانظر: النكت والعٌون: (2)
 .ٙ٘٘/ٓٔ(:ص5ٕٓٗٔ، وانظر: )ٙ٘٘-٘٘٘/ٓٔ(:ص5ٖٕٗٔأخرجه الطبري) (1)
 .2٘٘-ٙ٘٘/ٓٔتفسٌر الطبري: (5)
 .ٕٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .ٕٕٓ/ٕمعانً المرىن: (ٔٔ)
 .ٖٖٖالوجٌز: (ٕٔ)
 .2٘٘/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٖٔ)
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فجعل هللا الصوم بدالً من المال عند العجز عنه، وجعله مع الٌسار  لال الماوردي:"
 .(ٔ)"مخٌراً بٌن التكفٌر باإِلطعام، أو بالكسوة، أو بالعتك

 واختلؾ فٌما إذا لم ٌجده صام على خمسة ألاوٌل:
 .(ٕ)أحدها: إذا لم ٌجد لوته ولوت من ٌموت صام، لاله الشافعً

 .(ٗ)، ولتادة(ٖ)والثانً: إذا لم ٌجد ثبلثة دراهم صام، لاله سعٌد بن جبٌر
 .(٘)والثالث: إذا لم ٌجد درهمٌن، لاله الحسن

 .(ٙ)والرابع: إذا لم ٌجد مابتً درهم صام، لاله أبو حنٌفة
، وهذا لول بعض والخامس: إذا لم ٌجد فاضبلً عن رأس ماله الذي ٌتصرؾ فٌه لمعاشه صام

 . (2)المتفمهةمتاخري 
والصواب من المول فً ذلن عندنا، أّن من لم ٌكن عنده فً حال حنثه فً  لال الطبري:" 

ٌمٌنه إال لدر لوته ولوت عٌاله ٌومه ولٌلته، ال فضل له عن ذلن، ٌصوم ثبلثة أٌام، وهو ممن 
لفضل دخل فً جملة من ال ٌجد ما ٌطعم أو ٌكسو أو ٌعتك. وإن كان عنده فً ذلن الولت من ا

عن لوته ولوت عٌاله ٌَومه ولٌلته، ما ٌطعم أو ٌكسو عشرة مساكٌن، أو ٌعتك رلبة، فبل ٌجزٌه 
حٌنبذ الصوم، ألن إحدى الحاالت الثبلث حٌنبذ من إطعام أو كسوة أو عتك، حك لد أوجبه هللا 

به: أنه ال تعالى ذكره فً ماله وجوَب الدٌن. ولد لامت الحجة بؤن المفلس إذا فّرق ماله بٌن ؼرما
ٌترن ذلن الٌوم إال ما ال بده له من لوته ولوت عٌاله ٌَومه ولٌلته. فكذلن حكم المعدم بالدٌن الذي 

 .(1)"أوجبه هللا تعالى ذكره فً ماله بسبب الكفارة التً لزمت ماله
 وفً تتابع صٌامه لوالن:

، وبه (ٖٔ)، ولتادة(ٕٔ)ٌان، وسف(ٔٔ)، وإبراهٌم(ٓٔ)مجاهد، و(5)وهذا لول ابن عباسأحدهما: ٌلزمه، 
 .(ٙٔ)، وهو احد لولً الشافعً(٘ٔ)، واألوزاعً(ٗٔ)مالن

فصٌام ثبلثة أٌام »ٌمرأ:وكان أبً بن كعب لال أبو العالٌة، والربٌع بن انس:"
 .(2ٔ)"«متتابعات

لما نزلت آٌة الكفارات لال حذٌفة: ٌا رسول هللا، نحن بالخٌار ؟ "عن ابن عباس لال: 
بالخٌار، إن شبت أعتمت، وإن شبت كسوت، وإن شبت أطعمت، فمن لم ٌجد فصٌام لال: "أنت 

 .(1ٔ)ثبلثة أٌام متتابعات"

                                                             
 .ٕٙ/ٕالنكت والعٌون: (ٔ)
 .2٘٘/ٓٔ(:ص5ٕٔٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .1٘٘/ٓٔ(:ص5ٕ٘ٗٔ(، و)5ٕٕٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .1٘٘/ٓٔ(:ص5ٖٕٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .1٘٘/ٓٔ(:ص5ٕٗٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .ٖٙ/ٕ، والنكت والعٌون:1٘٘/ٓٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٖٙ/ٕ، والنكت والعٌون:1٘٘/ٓٔانظر: تفسٌر الطبري: (2)
 .5٘٘/ٓٔتفسٌر الطبري: (1)
 .ٔٙ٘/ٓٔ(:ص1ٕٓ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .5٘٘/ٓٔ(:ص5ٕٙٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .ٓٙ٘/ٓٔ(:صٕٕٓ٘ٔ(، و)ٕٔٓ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .ٔٙ٘/ٓٔ(:صٕٙٓ٘ٔ)الطبريانظر: تفسٌر  (ٕٔ)
 .ٔٙ٘/ٓٔ(:ص2ٕٓ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖٔ)
 .ٔٙ/ٕانظر: تفسٌر السمعانً: (ٗٔ)
 .ٔٙ/ٕانظر: تفسٌر السمعانً: (٘ٔ)
 .ٔٙ/ٕانظر: تفسٌر السمعانً: (ٙٔ)
 . ٓٙ٘-5٘٘/ٓٔ(:ص51ٕٗٔ(، )52ٕٗٔأخرجه الطبري) (2ٔ)
( ولم ٌعزه ٘٘ٔ/ٖوذكره السٌوطً فً الدر المنثور )، 22ٔ/ٖاخرجه ابن مردوٌة كما فً تفسٌر ابن كثٌر: (1ٔ)

لؽٌر ابن مردوٌه. وفً إسناده إسماعٌل بن ٌحٌى هو ابن عبٌد هللا كان ٌضع الحدٌث، لال ابن عدي : عامة ما 
 .الزمان تمرًٌباٌروٌه بواطٌل ، ثم اإلسناد معضل ، فإن بٌنه وبٌن ابن عباس لرن من 
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 .(ٔ)"وهذا حدٌث ؼرٌب جًدا لال ابن كثٌر:"
فً لراءة عبد  وإبراهٌم، وعامر، وأبو إسحاق السبٌعً، واألعمش، لالوا:"عن مجاهد و

 .(ٕ)«فصٌام ثبلثة أٌام متتابعات»هللا:
وهذه إذا لم ٌثبت كونها لرآنا متواتًرا، فبل ألل أن ٌكون خبرا واحدا، أو  كثٌر:"لال ابن 

 .(ٖ)"تفسًٌرا من الصحابً، وهو فً حكم المرفوع
 .(٘)، والشافعً فً أحد لولٌه(ٗ)والثانً: إن صامها متفرلة جاز، لاله مالن

 .(ٙ)"ظاهرة: أنه ٌجوز متفرلا، وهو األصح لال السمعانً:" 
ذكره أوجب على من لزمته كفّارة ٌمٌن،  إن هللا تعالى"أن ٌمال:  -وهللا أعلم–والصواب  

إذا لم ٌجد إلى تكفٌرها باإلطعام أو الكسوة أو العتك سبٌبل أن ٌكفّرها بصٌام ثبلثة أٌام، ولم 
لة ومتتابعة، أجزأه. ألن هللا تعالى ذكره إنم ا ٌشرْط فً ذلن متتابعة. فكٌفما صامهنه المكّفِر مفره

 .(2)"أوجب علٌه صٌام ثبلثة أٌام، فكٌفما أتَى بصومهّن أجزأ
ًّ وابن مسعود من لراءتهما:  لال الطبري:"  فصٌام ثبلثة أٌام »فؤما ما روى عن أب
، فذلن خبلؾ ما فً مصاحفنا. وؼٌر جابز لنا أن نشهد لشًء لٌس فً مصاحفنا من «متتابعات

ؼٌَر أنً أختار للصابم فً كفهارة الٌمٌن أن ٌُتَابع بٌن األٌام الثبلثة، وال  ،الكبلم أنه من كتاب هللا
ق. ألنه ال خبلؾ بٌن الجمٌع أنه إذا فعل ذلن فمد أجزأ ذلن عنه من كفارته، وهم فً ؼٌر  ٌفّرِ

، وإن كان اآلخر جابًزا ًه  .(1)"ذلن مختلفون. ففعل ما ال ٌُْختَلؾ فً جوازه، أحبُّ إل
َمانِكُْم إِذَا َحلَْفتُْم{ ]المابدة: ى:لوله تعال   ٌْ تلن مكفرات عدم الوفاء  ، أي:"[15}ذَِلَن َكفهاَرةُ أَ

 .(5)"بؤٌمانكم
 .(ٓٔ)"تكفرها وتمحوها وتمنع من اإلثم"أي:  لال السعدي: 
هذا الذي ذكرت لكم أنه كفارة أٌمانكم، من إطعام العشرة المساكٌن،  لال الطبري:أي:" 

أو كسوتهم، أو تحرٌر الرلبة، وصٌام الثبلثة األٌام إذا لم تجدوا من ذلن شٌبًا هو كفارة أٌمانكم 
  .(ٔٔ)"التً عمدتموها إذا حلفتم 

 ذلن الذي ٌؽطً على آثامكم، ٌمال كفرت الشًء إذا ؼطٌته، ومنه :أي لال الزجاج:" 
وٌصلحونه،  [، والكفار الذٌن ٌؽطون الزرعٕٓلوله عز وجل: } أَْعَجَب اْلكُفهاَر َنبَاتُهُ{ ]الحدٌد: 
 .(ٕٔ)"والكافر إنما سمً كافرا، ألنه ستر بكفره اإلٌمان

 ارة التوبة ؟ فِلَم لَْم ٌذكر مع الكف :فإن لٌل لال الماوردي:" 
لٌل: ألنه لٌس كل ٌمٌن حنث فٌها كانت مؤثماً توجب التوبة، فإن الترن بها المؤثم لزمت 

 .(ٖٔ)"التوبة بالندم، وترن العزم على المعاودة
َمانَكُْم{ ]المابدة: لوله تعالى:   ٌْ أٌمانكم:  -أٌها المسلمون-واحفظوا  ، أي:"[15}َواْحفَُظوا أَ

 .(ٗٔ)"باجتناب الحلؾ، أو الوفاء إن حلفتم، أو الكفارة إذا لم تفوا بها

                                                             
(ٔ) . 
 .ٔٙ٘ -ٓٙ٘/ٓٔ(:صٕ٘ٓ٘ٔ)-(55ٕٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .22ٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .ٔٙ٘/ٓٔ(:ص5ٕٓ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 22ٔ/ٖ، وتفسٌر ابن كثٌر:ٖٙ/ٕانظر: النكت والعٌون: (٘)
 .ٔٙ/ٕتفسٌر السمعانً: (ٙ)
 .ٕٙ٘-ٔٙ٘/ٓٔتفسٌر الطبري: (2)
 .ٕٙ٘/ٓٔتفسٌر الطبري: (1)
 .ٕٕٔالتفسٌر المٌسر: (5)
 .ٕٕٗتفسٌر السعدي: (ٓٔ)
 .ٕٙ٘/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .ٕٕٓ/ٕمعانً المرىن: (ٕٔ)
 .ٖٙ/ٕالنكت والعٌون: (ٖٔ)
 .ٕٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٗٔ)
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 .(ٔ)"ال تتعمدوا األٌمان الكاذبة :ٌعنً لال سعٌد بن جبٌر:" 
 .(ٕ)"فبل تحلفوا واحفظوها عن الحنث"ٌعنً:  لال الواحدي: 
واحفظوا، أٌها الذٌن آمنوا أٌمانكم أن تحنثوا فٌها، ثم تُِضٌعُوا الكفارة  لال الطبري:أي:" 

  .(ٖ)"فٌها بما وصفته لكم
عن الحلؾ باهلل كاذبا، وعن كثرة األٌمان، واحفظوها إذا حلفتم عن  "أي:  لال السعدي: 

عرضة لذلن  الحنث فٌها، إال إذا كان الحنث خٌرا، فتمام الحفظ: أن ٌفعل الخٌر، وال ٌكون ٌمٌنه
 .(ٗ)"الخٌر

أراد األٌمان التً الحنث فٌها معصٌة، ألن  ،فبروا فٌها وال تحنثوا لال الزمخشري:أي:" 
األٌمان اسم جنس ٌجوز إطبلله على بعض الجنس وعلى كله. ولٌل: احفظوها بؤن تكفروها. 

 .(٘)"ولٌل: احفظوها كٌؾ حلفتم بها، وال تنسوها تهاونا بها 
ظاهره للنهً عن الحنث، ولٌل: أراد به حفظ الٌمٌن ال أن ٌحلؾ،  لال السمعانً:" 

 .(ٙ)"واألول أصح
ُ لَكُْم آٌَاتِِه{ ]المابدة: لوله تعالى:   وكما بٌهن هللا لكم حكم األٌمان  ، أي:"[15}َكذَِلَن ٌُبٌَُِّن َّللاه

 .(2)"والتحلل منها ٌُبٌِّن لكم أحكام دٌنه
 .(1)"كر من الكفارةما ذ :ٌعنًلال سعٌد بن جبٌر:" 
 .(5)"أي: ٌوضحها وٌنشرها لال ابن كثٌر:" 
حها لكم لببل  :ٌعنً ،كذلن ٌبٌن هللا لكم جمٌع آٌاته لال الطبري:أي:"  أعبلم دٌنه فٌوّضِ

ط فٌما ألزمه هللا: لم أعلم حكم هللا فً ذلن!  .(ٓٔ)"ٌمول المضٌع المفّرِ
 .(ٔٔ)"مثل ذلن البٌان ٌبٌن هللا لكم آٌاته أعبلم شرٌعته وأحكامه لال الزمخشري:أي:" 
لتشكروا له على هداٌته إٌاكم إلى  ، أي:"[15}لَعَلهكُْم تَْشُكُروَن{ ]المابدة: لوله تعالى: 

 .(ٕٔ)"الطرٌك المستمٌم
 .(ٖٔ)"لتشكروا هللا على هداٌته إٌاكم وتوفٌمه لكم لال الطبري:أي:" 
 .(ٗٔ)"لعلكم تشكرون نعمته فٌما ٌعلمكم وٌسهل علٌكم المخرج منهلال الزمخشري:أي:" 
حٌث علمكم ما لم تكونوا تعلمون. فعلى العباد شكر هللا تعالى على ما من " لال السعدي: 

 .(٘ٔ)"به علٌهم، من معرفة األحكام الشرعٌة وتبٌٌنها
 .(ٙٔ)"فاتمون فإنه شكر نعمتً :أي {،لعلكم تشكرون:"}لال دمحم بن إسحاق

 .(2ٔ)"ٌعنً: لكً {،لعلكملال سعٌد بن جبٌر:لوله:"}

                                                             
 .5٘ٔٔ/ٗ(:ص2ٖ1ٙأخرجه ابن أبً حاتم) (ٔ)
 .ٖٖٖالوجٌز: (ٕ)
 .ٕٙ٘/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٕٕٗتفسٌر السعدي: (ٗ)
 .2ٖٙ/ٔالكشاؾ: (٘)
 .ٔٙ/ٕتفسٌر السمعانً: (ٙ)
 .ٕٕٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .5٘ٔٔ/ٗ(:ص2ٗٓٙأخرجه ابن أبً حاتم) (1)
 .22ٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (5)
 .ٖٙ٘/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .2ٗٙمالكشاؾ: (ٔٔ)
 .ٕٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٕٔ)
 .ٖٙ٘/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 .2ٗٙمالكشاؾ: (ٗٔ)
 .ٕٕٗتفسٌر السعدي: (٘ٔ)
 .5ٙٔٔ/ٗ(:ص2ٗٔٙأخرجه ابن أبً حاتم) (ٙٔ)
 .5٘ٔٔ/ٗ(:ص2ٗٓٙأخرجه ابن أبً حاتم) (2ٔ)
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 الفوابد:
 حرمة الؽلو فً الدٌن والتنطع فٌه. -ٔ
 بٌان كفارة الٌمٌن بالتفصٌل. -ٕ
 كراهة اإلكثار من الحلؾ. وحرمة الحلؾ بؽٌر هللا تعالى مطلماً.-ٖ
إذا حلؾ استحباب حنث من حلؾ على ترن مندوب أو فعل مكروه، وتكفٌره على ذلن أما  -ٗ

 أن ٌترن واجباً أو ٌؤتً محرماً فإن حنثه واجب وعٌه الكفارة.
األٌمان ثبلثة: لؽو: ٌمٌن ال كفارة لها إذ ال إثم فٌها، الؽموس: وهً أن ٌحلؾ متعمداً الكذب  -٘

وال كفارة لها إال التوبة، الٌمٌن المكفهرة: وهً التً ٌتعمد فٌها المإمن الحلؾ وٌمصده لٌفعل أو 
 ل ثم ٌحنث فهذه التً ذكر تعالى كفارتها وبٌنها.ال ٌفع

 الٌمٌن على ثبلثة أوجه:وذكر أهل العلم أن 
الٌمٌن المنعمدة: وهً الٌمٌن التً ٌمصدها الحالؾ وٌصمم علٌها، وتكون على أمر أحدها: 

 مستمبل أن ٌفعله أو ال ٌفعله . وحكمها: وجوب الكفارة فٌها عند الحنث . 
ومن حلؾ أن ٌفعل شٌبا ، فلم ٌفعله ، أو ال ٌفعل شٌبا ،  "لال ابن لدامة رحمه هللا: 

لال ابن عبد البر:الٌمٌن التً فٌها  ال خبلؾ فً هذا عند فمهاء األمصار، "ففعله ، فعلٌه الكفارة 
 .(ٔ)"الكفارة بإجماع المسلمٌن ، هً التً على المستمبل من األفعال

ال }الثانً:الٌمٌن اللؽو: وهً الحلؾ من ؼٌر لصد الٌمٌن، وهذه ال كفارة فٌها ; لمول هللا تعالى: 
ُ َؼفُوٌر َحِلٌ ٌَْمانِكُْم َولَِكْن ٌَُإاِخذُكُْم بَِما َكَسبَْت لُلُوبُكُْم َوَّللاه ُ بِاللهْؽِو فًِ أَ   [.ٕٕ٘:البمرة {]ٌم ٌَُإاِخذُكُُم َّللاه

فً  {،ال ٌإاخذكم هللا باللؽو فً أٌمانكم}عنها: أنزلت هذه اآلٌة  لالت عابشة رضً هللا
  .(ٕ)لول الرجل ال وهللا وبلى وهللا"

ومن حلؾ على شًء ٌظنه كما حلؾ ، فلم »"لال الخرلً: ال ابن لدامة رحمه هللا: ل

أكثر أهل العلم على أن هذه الٌمٌن ال كفارة فٌها  ،«ٌكن ، فبل كفارة علٌه ; ألنه من لؽو الٌمٌن 
. لاله ابن المنذر . ٌروى هذا عن ابن عباس ، وأبً هرٌرة ، وأبً مالن ، وزرارة بن أوفى ، 
والحسن ، والنخعً ، ومالن ، وأبً حنٌفة ، والثوري،وممن لال: هذا لؽو الٌمٌن . مجاهد ، 

وأبو حنٌفة وأصحابه،وأكثر أهل العلم على أن لؽو وسلٌمان بن ٌسار ، واألوزاعً ، والثوري ، 
ال ٌإاخذكم }الٌمٌن ال كفارة فٌه . ولال ابن عبد البر: أجمع المسلمون على هذا،لمول هللا تعالى: 

  .(ٖ)". وهذه منه ، وألنه ؼٌر ممصود للمخالفة ، فؤشبه ما لو حنث ناسٌا{هللا باللؽو فً أٌمانكم
وهو كاذب وهً من كبابر الذنوب، وال كفارة فٌها عند الثالث:أن ٌحلؾ على شًء ماض 

 .جمهور العلماء ; ألنها أعظم من أن تكفّر
وإذا نسٌت  إذا عُلم هذا، فما حلفته من األٌمان المنعمدة، وحنثت فٌه، فٌلزمن فٌه الكفارة،

 .عدد هذه األٌمان، فاجتهد وأخرج من الكفارات ما ٌؽلب على ظنن أنن تبرأ به
هذه األٌمان معمودا على فعٍل واحد، أو ترن شًٍء واحد، ففٌها كفارة  وما كان من

واحدة، وذلن مثل أن تحلؾ أال تكلم فبلنا، فتحنث، وال تكفّر، ثم تعود فتحلؾ أال تكلمه، وتحنث، 
فبل ٌلزمن إال كفارة واحدة . بخبلؾ ما لو حلفت أال تكلمه، ثم حلفت أن ال تـؤكل طعامه مثبل، 

 .كفارتانفٌلزمن حٌنبذ 
ؤن األٌمان التً حلفتها على شًء تفعله أو ال تفعله فً المستمبل وحنثت فٌمكن المول: ب

واألٌمان التً حلفتها على شًء فً الماضً أنن فعلته أو لم تفعله  فٌها ٌجب علٌن فٌها الكفارة،
 .من تاب وأنت كاذب فً ذلن ال كفارة علٌها، وعلٌن التوبة إلى هللا، وهللا تعالى ٌتوب على 

فالواجب {، ِمْن أَْوَسِط َما تُْطِعُموَن أَْهِلٌكُمْ :}تماُم عدِل هللا عزه وجله فً إٌجاِب األوَسِط; ِلمَْوِله -ٙ
على اإلنساِن هو الَوَسط; فالزكاةُ مثبًل على صاِحب الؽَنَم الواجُب الَوَسط، والزكاة فً الثِّمار 

                                                             
 .5ٖٓ/5المؽنً: (ٔ)
 .(ٖٔٙٗرواه البخاري )(ٕ)
 .5ٖٖ/5المؽنً: (ٖ)



ٕٔٓ 
 

األكمَل واألعلى، لكان فً هذا ضَرٌر على المعِطً، ولو أوَجَب الواجُب الَوَسطُ، فإنهه لو أْوَجب 
األْدنى لكان فٌه ضرٌر على الـُمعَطى، أي: المدفوع إلٌه، فالوسطُ لٌس فٌه َحٌٌؾ ال على َمن 

 .   ٌِجُب علٌه، وال َعلى َمن ٌجُب له، وهذا ال شنه أنهه من العدالةِ 
ٌعنً: كؤنه هذا أمٌر {، ِمْن أَْوَسِط َما تُْطِعُموَن أَْهِلٌكُمْ } :وجوُب اإلنفاِق على األهِل; ِلَمْوِله -2

ر; أنه الرجل ٌُطِعم أهلَه، وهذا ال شنه فٌه; أنهه ٌجب على الرجِل أن ٌُنفَك على أهِله; لال هللا  ُممره
ُ بَْعَضُهْم َعلَى :}تعالى َل َّللاه اُموَن َعلَى النَِّساِء بَِما فَضه َجاُل لَوه بَْعٍض َوبَِما أَْنفَمُوا ِمْن الّرِ

 [.ٖٗالنساء: {]  أَْمَواِلِهمْ 
ً ِكْسوةً حَصل به اإلجزاُء، وهذا {، أَْو ِكْسَوتُُهمْ :}ٌُستَفاُد ِمْن لَْوِله -1 أنه الِكْسوةَ ُمطلمةٌ، فما سُّمِ

 . ٌختلُؾ باختبلِؾ األحواِل واألزماِن واألماكِن واألُمم
فٌه دلٌمةٌ، وهً التنبٌهُ على أنه تمدٌَم الكفهارةِ لبَل الٌمٌِن ال ٌجوُز، {،  تُمْ إِذَا َحلَفْ :}لولُه تعالى -5

ا بعَد الٌمٌِن ولبل الِحنث فإنهه ٌجوزُ    .   وأمه
ٌةً ونوًعا وكٌفٌهًة موكوٌل إلى الشهْرعِ; ِلمَْوِله -ٓٔ ُ لَكُْم :}أنه تمدٌَر العباداِت كّمِ ; {آٌَاتِهِ َكذَِلَن ٌَُبٌُِّن َّللاه

هاِر الواجُب  ٌهام، فكفهارة الّظِ ولذلن ال ٌَتماَبُل أو ال ٌَتساوى إطعاُم َعَشرةِ َمساكٌَن مع ِصٌام ثبلثِة أ
فٌها صٌاُم َشهرٌِن متتابعٌِن، فإْن لم ٌجد فإطعاُم ِستٌَِّن ِمسكٌنًا، فجاَء إطعاُم كّلِ فمٌٍر ٌُمابل صٌاَم 

هار اإلطعاُم بدٌل عن  -وهللا أعلُم  -له السببٌوٍم، لكن هنا ٌختلُؾ الوضع، ولع أنهه فً َكفهارة الّظِ
ٌام، فالُحكم أنه صوَم كّلِ ٌوم ٌُطِعُم  الصٌاِم، فمن لم ٌستطعِ الصٌاَم أطعََم، وإذا كان بداًل عن الّصِ

ٌام عجًزا ال ٌُرَجى َزوالُه، فإنهه ٌُطِعُم عن  كّلِ ٌوٍم مسكًٌنا، عنه ِمسكٌنًا، كما فً العاِجِز عن الّصِ
ا فً كفهارةِ الٌمٌِن وفِدٌِة األذى، فلٌس األمُر كذلن; ألنه األمَر فٌهما على التخٌٌِر، فكلٌّ من  أمه

 . ِخصال الكفهارة نوع ٌمستملٌّ بنْفِسه
ُ لَكُْم َكذَِلَن ٌُ :}أنه هللا سبحانه وتعالى بٌَهَن لعباِده من آٌاته كله ما ٌحتاجون إلٌه; ِلمَْوِله -ٔٔ َبٌُِّن َّللاه

  {.آٌَاتِهِ 
ا ٌُستَفاُد ِمْن لَْوِلهو-ٕٔ ُ لَكُْم آٌَاتِِه لَعَلهكُْم تَْشكُُرونَ } :ممه محبهةُ هللا تعالى للشُّكِر;  {، َكذَِلَن ٌُبٌَُِّن َّللاه

  .حٌث بٌَهَن اآلٌاِت لِعباِده من أْجل أْن ٌَشُكروه
، و تعلٌل-ٕٔ للتعلٌِل،  {لَعَلهكُْم تَْشكُُرونَ :}أنهها ممرونةٌ بالِحكمة; ألنه لَْولَهأحكاِم هللاِ عزه وجله

والتعلٌُل ٌُفٌد الِحكمةَ; فجمٌُع أفعاِل هللاِ وأحكاِم هللاِ كلُّها لِحكمٍة، لكْن منها ما ٌُعلَم، ومنها ما ال 
 .ٌُعلَم

 
 المرآن

ٌَْطاِن فَاْجتَنِبُوُه }ٌَا أٌََُّها ال ِذٌَن آَمنُوا إِن َما اْلَخْمُر  ٌِْسُر َواْْلَْنَصاُب َواْْلَْزاَلُم ِرْجٌ  ِمْن َعَمِل الش  َواْلَم
 [4ٓ({ ]المائدة: 4ٓلَعَل كُْم تُْفِلُحوَن )

 التفسٌر:
ٌا أٌها الذٌن صدهلوا هللا ورسوله وعملوا بشرعه، إنما الخمر: وهً كل مسكر ٌؽطً العمل، 

مل المراهنات ونحوها، مما فٌه عوض من الجانبٌن، وصدٌّ عن والمٌسر: وهو الممار، وذلن ٌش
ذكر هللا، واألنصاب: وهً الحجارة التً كان المشركون ٌذبحون عندها تعظًٌما لها، وما ٌنصب 
للعبادة تمربًا إلٌه، واألزالم: وهً الِمداح التً ٌستمسم بها الكفار لبل اإللدام على الشًء، أو 

 إثٌم ِمن تزٌٌن الشٌطان، فابتعدوا عن هذه اآلثام، لعلكم تفوزون بالجنة.اإلحجام عنه، إن ذلن كله 
 (، ألوال:5ٖ-5ٓفً سبب النزول اآلٌات) 
أنه نزلت فٌه آٌات من المرآن; لال: َحَلفَت أم سعد أن ال تكلمه "عن سعد بن أبً ولاص: أحدها: 

 وصان بوالدٌن، وأنا أمن، وأنا أبداً حتى ٌكفر بدٌنه، وال تؤكل وال تشرب، لالت: َزَعْمت أن هللا
آمرن بهذا، لال: مكثت ثبلثاً حتى ؼشً علٌها من الَجْهد، فمام ابن لها ٌمال له: عُمارة، فسماها، 

ِه  -عّز وجلّ -فجعلت تدعو على سعد; فؤنزل هللا  ٌْ ْنَساَن بَِواِلَد ٌْنَا اإْلِ فً المرآن هذه اآلٌة: }َوَوصه
ْنٌَا َمْعُروفًا{، لال:  [،1ْشِرَن بًِ{ ]العنكبوت: ُحْسنًا َوإِْن َجاَهَداَن ِلتُ  وفٌها: }َوَصاِحْبُهَما فًِ الدُّ
، -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؼنٌمة عظٌمة، فإذا فٌها سٌؾ فؤخذته، فؤتٌت به الرسول  -ملسو هيلع هللا ىلص  -وأصاب رسول هللا 
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حٌث أخذته"، فانطلمت، حتى  فملت: نفلنً هذا السٌؾ; فؤنا من لد علمت حاله، فمال: "رده من
إذا أردت أن ألمٌه فً المَبَض المتنً نفسً، فرجعت إلٌه، فملت: أعطنٌه، لال: فشد لً صوته: 

ٌَْسؤَلُونََن َعِن اأْلَْنفَاِل{ ]األنفال: -عّز وجلّ -"رده من حٌث أخذته"، لال: فؤنزل هللا  [، لال: ٔ: }
فؤتانً، فملت: دعنً ألسم مالً حٌث شبت، لال: فؤبى، للت:  - ملسو هيلع هللا ىلص -ومرضت فؤرسلت إلى النبً 

فالنصؾ؟ لال: فؤبى، للت: فالثلث؟ لال: فسكت، فكان بعد الثلث جابزاً، لال: وأتٌت على نفر من 
األنصار والمهاجرٌن، فمالوا: تعال نطعمن ونسمٌن خمراً، وذلن لبل أن تحرم الخمر، لال: 

فإذا رأس جزور مشوي عندهم، وزّق من خمر، لال: فؤكلت  -والحش: البستان-فؤتٌتهم فً حش 
وشربت معهم، لال: فذكرت األنصار والمهاجرون عندهم، فملت: المهاجرون خٌر من األنصار، 

فؤخبرته;  -ملسو هيلع هللا ىلص  -لال: فؤخذ رجل أحد لحٌى الرأس فضربنً به فجرح بؤنفً، فؤتٌت رسول هللا 
ًّ  -عّز وجلّ -فؤنزل هللا  ٌِْسُر َواأْلَْنَصاُب َواأْلَْزاَلُم  -ٌعنً: نفسه- ف شؤن الخمر: }ِإنهَما اْلَخْمُر َواْلَم

ٌَْطاِن{  . ]صحٌح[(ٔ)"ِرْجٌس ِمْن َعَمِل الشه
إن أول ما حرمت الخمر أن سعد بن أبً "سالم بن عبد هللا: وفً السٌاق نفسه لال  

سعد; فؤنزل هللا: }ٌَاأٌََُّها الهِذٌَن آَمنُوا إِنهَما اْلَخْمُر ولاص وأصحاباً له شربوا; فالتتلوا، فكسروا أنؾ 
ٌِْسُر َواأْلَْنَصاُب َواأْلَْزاَلُم ِرْجٌس ِمْن َعَمل ٌَْطاِن فَاْجتَنِبُوهُ لَعَلهكُْم تُْفِلُحوَن ) َواْلَم . (ٕ)"({5ٓالشه

 ]ضعٌؾ[
م الخمر فً لبٌلتٌن من لبابل نزل تحرٌ": -رضً هللا عنهما-عبد هللا بن عباس والثانً: لال 

األنصار، شربوا حتى إذا ثملوا عبث بَعُضُهم ببعض، فلما َصَحوا جعل الرجل ٌرى األثر بوجهه 
وبرأسه وبلحٌته، فٌمول: لد فعل بً هذا أخً، وكانوا إخوة لٌس فً للوبهم ضؽابن، وهللا لو كان 

ً رحٌماً ما فعل بً هذا، فولعت فً للوبهم الضؽاب : }ِإنهَما -عّز وجلّ -ن; فؤنزل هللا بً رإوفا
ٌِْسُر{ إلى لوله: }فََهْل أَْنتُْم ُمْنتَُهوَن ) ({; فمال ناس: هً رجس، وهً فً بطن فبلن 5ٔاْلَخْمُر َواْلَم

ٌَْس َعلَى الهِذٌَن آَمنُوا َوَعِملُوا -عّز وجلّ -لتل ٌوم بدر، وفبلن لتل ٌوم أُحد; فؤنزل هللا  : }لَ
اِلَحاِت جُ  اِلَحاِت ثُمه اتهمَْوا َوآَمنُوا ثُمه اتهمَْوا الصه نَاٌح فٌَِما َطِعُموا إِذَا َما اتهمَْوا َوآَمنُوا َوَعِملُوا الصه

ُ ٌُِحبُّ اْلُمْحِسنٌَِن )  . ]حسن[(ٖ)"({5َٖوأَْحَسنُوا َوَّللاه

                                                             
 ( وؼٌره.2ٗ1ٔرلم  121ٔ، 122ٔ/ ٗأخرجه مسلم فً "صحٌحه" )(ٔ)
( من طرٌك ٕٕٕ/ ٕ، والواحدي فً "الوسٌط" )2ٓ٘/ٓٔ(:صٕٕٔ٘ٔالبٌان" )أخرجه الطبري فً "جامع (ٕ)

 ابن وهب أنبؤنً عمرو بن الحارث: أن الزهري أخبره: أن سالم بن عبد هللا حدثه به.
 للنا: وسنده صحٌح رجاله ثمات; لكنه مرسل.

، 2ٔ٘(:صٕٕٕ٘ٔ(، والطبري فً جامع البٌان)2ٔٔرلم  1ٗٗ، 2ٗٗ/ ٔأخرجه النسابً فً "تفسٌره" )(ٖ)
ومن طرٌمه الضٌاء الممدسً فً "األحادٌث -( 5ٕ٘ٗٔرلم  ٘ٗ، ٗٗ/ ٕٔوالطبرانً فً "المعجم الكبٌر" )

/ 1(، والبٌهمً فً "السنن الكبرى" )ٕٗٔ، ٔٗٔ/ ٗ، والحاكم )-( 2ٖٓرلم  ٕٖٗ، ٖٔٗ/ ٓٔالمختارة" )
 ن جبٌر عنه به.( من طرٌمٌن عن ربٌعة بن كلثوم بن جبر عن أبٌه عن سعٌد ب1ٕٙ، 1ٕ٘

للنا: وهذا إسناد حسن; رجاله رجال الصحٌح، فربٌعة بن كلثوم وثمه ابن معٌن والعجلً وابن شاهٌن، ولال 
 أحمد: صالح. وضعفه النسابً مرة، ولال مرة أخرى: لٌس به بؤس، ولخصه الحافظ بموله: صدوق ٌهم.

/ ٖ(، و"التهذٌب" )ٖٗٗللعجلً )رلم (، و"الثمات" ٕ٘ٗٔرلم  21ٗ، 22ٗ/ ٖانظر: "الجرح والتعدٌل" )
 (.1ٕٗ/ ٔ(، و"التمرٌب" )ٖٕٙ

وكلثوم بن جبر; وثمه أحمد وابن معٌن والعجلً وابن حبان وابن شاهٌن، ولال النسابً: لٌس بالموي، ولخصه 
 الحافظ بموله: "صدوق ٌخطا".

(، ٕٗٗ/ 1التهذٌب" )(، و"1ٗٔٔ(، و"الثمات" للعجلً )رلم 5ٕٙرلم  ٗٙٔ/ 2انظر: "الجرح والتعدٌل" )
 (.ٖٙٔ/ ٕو"التمرٌب" )

 وسكت عنه الحاكم، وتعمبه الذهبً بموله: "صحٌح على شرط مسلم".
 ( تصحٌحه عن الحاكم.1٘ٔ/ ٖولد نمل السٌوطً فً "الدر المنثور" )

 (: "رواه الطبرانً ورجاله رجال الصحٌح".1ٔ/ 2ولال الهٌثمً فً "مجمع الزوابد" )
 (.25ٕ/ 1فتح الباري" )وسكت عنه الحافظ فً "

 وزاد نسبته فً "الدر المنثور" لعبد بن حمٌد وابن المنذر وأبً الشٌخ وابن مردوٌه.
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المدٌنة وهم ٌشربون  - ملسو هيلع هللا ىلص -حرمت الخمر ثبلث مرات، لدم رسول هللا  الثالث: لال أبو هرٌرة:"
: }ٌَْسؤَلُونََن -ملسو هيلع هللا ىلص  -عنهما; فؤنزل هللا على نبٌه  -ملسو هيلع هللا ىلص  -الخمر وٌؤكلون المٌسر، فسؤلوا رسول هللا 

ٌِْسِر لُْل فٌِِهَما إِثٌْم َكبٌٌِر َوَمَنافُِع ِللنهاِس َوإِثُْمُهَما أَْكبَ  [ إلى 5ُٕٔر ِمْن نَْفِعِهَما{ ]البمرة: َعِن اْلَخْمِر َواْلَم
آخر اآلٌة. فمال الناس: ما حرم علٌنا إنما لال: فٌهما إثم كبٌر، وكانوا ٌشربون الخمر حتى إذا 
كان ٌوم من األٌام صلى رجل من المهاجرٌن أمه أصحابه فً المؽرب خلط فً لراءته; فؤنزل هللا 

بَلةَ َوأَْنتُْم سَُكاَرى َحتهى تَْعلَُموا َما تَمُولُوَن{ فٌها آٌة أؼلظ منها: }ٌَاأٌََُّها الهِذٌ َن آَمنُوا اَل تَْمَربُوا الصه
[ وكان الناس ٌشربون حتى ٌؤتً أحدهم الصبلة وهو مفٌك; ثم أنزلت آٌة أؼلظ من ٖٗ]النساء: 

ٌِْسُر َواأْلَْنَصا ٌَاأٌََُّها الهِذٌَن آَمنُوا إِنهَما اْلَخْمُر َواْلَم ٌَْطاِن ذلن: } ُب َواأْلَْزاَلُم ِرْجٌس ِمْن َعَمِل الشه
({; فمالوا: انتهٌنا ربنا. فمال الناس: ٌا رسول هللا! ناس لتلوا فً 5ٓفَاْجتَنِبُوهُ لَعَلهكُْم تُْفِلُحوَن )

سبٌل هللا أو ماتوا على فرشهم كانوا ٌشربون الخمر وٌؤكلون المٌسر، ولد جعله هللا رجساً ومن 
اِلَحاِت ُجنَاٌح فٌَِما َطِعُموا إِذَا َما عمل الشٌطان ٌَْس َعلَى الهِذٌَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصه ; فؤنزل هللا: }َل

اِلَحاِت ثُمه اتهمَْوا َوآَمنُوا ثُمه{ إلى آخر اآلٌة، فمال النبً  : "لو حرمت -ملسو هيلع هللا ىلص  -اتهمَْوا َوآَمنُوا َوَعِملُوا الصه
 . ]ضعٌؾ[(ٔ)كما تركتم"علٌهم لتركوها 

نزل فً الخمر ثبلث آٌات; فؤول شًء نزل: }ٌَْسؤَلُونََن َعِن اْلَخْمِر " الرابع: لال ابن عمر:
ٌِْسِر{; فمٌل: حرمت الخمر، فمالوا: ٌا رسول هللا! دعنا ننتفع بها كما لال هللا، فسكت عنهم،  َواْلَم

بَلةَ وَ  الخمر، فمالوا: ٌا رسول هللا!  أَْنتُْم سَُكاَرى{; فمٌل: حرمتثم نزلت هذه اآلٌة: }اَل تَْمَربُوا الصه
ٌِْسُر{  ال نشربها لرب الصبلة، فسكت عنهم، ثم نزلت: }ٌَاأٌََُّها الهِذٌَن آَمنُوا إِنهَما اْلَخْمُر َواْلَم

راوٌة من  : "حرمت الخمر"، لال: ولدمت لرجل-ملسو هيلع هللا ىلص  -[ اآلٌة، فمال رسول هللا 5ٓ]المابدة: 
وأبو بكر وعمر وال أعلم عثمان إال معهم، فانتهوا إلى  -ملسو هيلع هللا ىلص  -فمام النبً  -أو رواٌاً -الشام 

: "خل عنا نشمها"، فمال: ٌا رسول هللا! أفبل نبٌعها؟ فمال رسول -ملسو هيلع هللا ىلص  -الرجل، فمال رسول هللا 

لعن الخمر، ولعن ؼارسها، ولعن شاربها، ولعن عاصرها، ولعن موكلها، : "إن هللا -ملسو هيلع هللا ىلص  -هللا 
 .]منكر[(ٕ)ولعن مدٌرها، ولعن سالٌها، ولعن حاملها، ولعن آكل ثمنها، ولعن بابعها"

                                                             
(: ثنا سرٌج بن النعمان: ثنا أبو معشر عن أبً وهب مولى أبً هرٌرة ٖٔ٘/ ٕأخرجه أحمد فً "مسنده" )(ٔ)

 عن أبً هرٌرة به.
 للنا: وهذا سند ضعٌؾ; فٌه علتان:

 (.ٕٔ٘وهب مولى أبً هرٌرة; مجهول ال ٌعرؾ; كما فً "تعجٌل المنفعة" )ص األولى: أبو 
 (.51ٕ/ ٕالثانٌة: أبو معشر; نجٌح السندي; ضعٌؾ أسن واختلط; كما فً "التمرٌب" )

(: "إسناده ضعٌؾ; فإنه من رواٌة أبً معشر; عن أبً 21ٗولال الحافظ ابن حجر فً "الكافً الشاؾ" )رلم 
 ".وهب، وأبو معشر ضعٌؾ

 (.1ٙ٘/ ٕونمله عنه المناوي فً "الفتح السماوي" )
 (:1ٙٓ٘رلم  ٕٗ٘/ ٙولال العبلمة الشٌخ أحمد شاكر فً "تحمٌك المسند" )

 "إسناده ضعٌؾ; لضعؾ أبً معشر نجٌح، ولجهالة أبً وهب مولى أبً هرٌرة".
 (: "انفرد به أحمد".5٘/ ٕولد لال الحافظ ابن كثٌر فً "تفسٌره" )

طبع دار -صحؾ اسم شٌخ اإِلمام أحمد فً كل من "تعجٌل المنفعة"، و"تفسٌر المرآن العظٌم" * مبلحظة: ت
 ، و"تخرٌج أحادٌث تفسٌر الكشاؾ" للزٌلعً من سرٌج إلى شرٌح; فلٌحرر.-المعرفة

رلم  ٘، ٗ/ ٘ومن طرٌمه البٌهمً فً "شعب اإلٌمان" )-( 5٘2ٔأخرجه الطٌالسً فً "المسند" )رلم (ٕ)
، وابن جرٌر فً "جامع البٌان" -( ٕٙٗٓرلم  15ٖ/ ٕن أبً حاتم فً "تفسٌره" )(، واب2ٓ٘٘

 ، من طرٌك دمحم بن أبً حمٌد عن أبً توبة المصري عن ابن عمر به.ٖٖٔ/ٗ(:صٖٗٔٗ)
 للنا: وسنده ضعٌؾ; فٌه علتان:

 األولى: جهالة أبً توبة المصري.
رضً هللا -، ولال: "أبو توبة المصري عن ابن عمر (ٖٕ/ 2للنا: هو مجهول، ولد ذكره الحافظ فً "اللسان" )

روى عنه دمحم بن أبً حمٌد، لال ابن عساكر: "لم أجد له ذكراً فً شًء من الكتب"، للت: وفً حدٌثه  -عنهما
 فً لعن شارب الخمر زٌادة منكرة لال فٌه: "ولعن ؼارسها". اهـ. -رضً هللا عنهما-عن ابن عمر 

 ضعفه أحمد وابن معٌن والبخاري والنسابً وأبو زرعة والترمذي وؼٌرهم. الثانٌة: دمحم بن أبً حمٌد
 ( وزاد نسبته البن مردوٌه.1٘ٔ، 2٘ٔ/ ٖوذكره السٌوطً فً "الدر المنثور" )
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ثم لتلوا شهداء  -ملسو هيلع هللا ىلص  -اصطبح ناس الخمر من أصحاب النبً "عن جابر بن عبد هللا:  الخامس:
ٌَْس َعلَى الهِذٌَن ٌوم أُحد، فمالت  الٌهود: فمد مات بعض الذٌن لتلوا وهً فً بطونهم; فؤنزل هللا: }َل

اِلَحاِت ثُمه اتهمَوْ  اِلَحاِت ُجنَاٌح فٌَِما َطِعُموا إِذَا َما اتهمَْوا َوآَمنُوا َوَعِملُوا الصه ا َوآَمنُوا آَمنُوا َوَعِملُوا الصه
 ُ  . ]صحٌح[(ٔ)"({5ٖ ٌُِحبُّ اْلُمْحِسنٌَِن )ثُمه اتهمَْوا َوأَْحَسنُوا َوَّللاه

وهم ٌشربون الخمر،  -ملسو هيلع هللا ىلص  -مات ناس من أصحاب النبً "عن البراء بن عازب; لال:  السادس:
: فكٌؾ بؤصحابنا الذٌن ماتوا وهم -ملسو هيلع هللا ىلص  -فلما نزل تحرٌمها; لال ناس من أصحاب النبً 

اِلَحاِت ُجنَاٌح فٌَِما َطِعُموا إِذَا َما اتهمَْوا ٌشربونها؟ فنزلت: }لَ  ٌَْس َعلَى الهِذٌَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصه
ُ ٌُِحبُّ اْلُمْحِسنٌَِن ) اِلَحاِت ثُمه اتهمَْوا َوآَمنُوا ثُمه اتهَمْوا َوأَْحَسنُوا َوَّللاه . (ٕ)"({ 5َٖوآَمنُوا َوَعِملُوا الصه

 ]صحح لؽٌره[
لما نزل تحرٌم الخمر، لالت الٌهود: ألٌس إخوانكم الذٌن ماتوا "عبد هللا بن مسعود: ل لا السادس:

اِلَحاِت ُجَناٌح فٌَِما -عّز وجلّ -كانوا ٌشربونها؟ فؤنزل هللا  ٌَْس َعلَى الهِذٌَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصه : }َل
 . ]ضعٌؾ[(ٖ)هم": "فمٌل لً: إنن من-ملسو هيلع هللا ىلص  -َطِعُموا{ لال رسول هللا 

اِلَحاِت ُجَناٌح وفً السٌاق نفسه لال مجاهد:" ٌَْس َعلَى الهِذٌَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصه نزلت: }لَ
 . ]ضعٌؾ[(ٗ)"–ملسو هيلع هللا ىلص  -فٌَِما َطِعُموا{ فٌمن لتل ببدر وأحد مع دمحم 

                                                             
(: ثنا أحمد بن عبدة ثنا سفٌان عن 55، 51/ ٕأخرجه البزار فً "مسنده"; كما فً "تفسٌر المرآن العظٌم" )(ٔ)

 جابراً )فذكره(.عمرو بن دٌنار سمع 
 لال البزار: "وهذا إسناد صحٌح".

 لال ابن كثٌر: "وهو كما لال، وفً سٌاله ؼرابة".
 ( مشٌراً إلى تموٌته.25ٕ/ 1وسكت علٌه الحافظ فً "الفتح" )

 22ٕ/ 1، ٗٗٓٗ/ رلم 2، 1ٕٔ٘رلم  ٖٔ/ ٙللنا: وهذا سند صحٌح على شرط مسلم، وأصله فً البخاري )
 أناس ؼداة أُحد الخمر، فمتلوا من ٌومهم جمٌعاً شهداء وذلن لبل تحرٌمها. ( بلفظ: صبح1ٔٙٗرلم 

-( 2ٕٔ/ ٖ(، وعبد بن حمٌد فً "تفسٌره"; كما فً "الدر المنثور" )2ٔ٘أخرجه الطٌالسً فً "مسنده" )ص (ٕ)
 ٕ٘٘، ٕٗ٘/ ٘(، والترمذي )ٕ٘/ 2، والطبري فً "جامع البٌان" )-( ٖٓ٘ٓرلم  ٕٗ٘/ ٘وعنه الترمذي )

(، وابن حبان فً "صحٌحه" )رلم 2ٕٓٔ، 2ٔ5ٔرلم  ٕٙٙ، ٕ٘ٙ/ ٖ(، وأبو ٌعلى فً "المسند" )ٖٔ٘ٓرلم 
(، والواحدي فً "أسباب النزول" )ص 22٘ٙرلم  ٕٔٓٔ/ ٗموارد(، وابن أبً حاتم فً "تفسٌره" ) - 2ٗٓٔ
 ( من طرٌك إسرابٌل وشعبة عن أبً إسحاق عن البراء به.ٔٗٔ، ٓٗٔ

هره الصحة، لكن لال شعبة: للت ألبً إسحاق: أسمعته من البراء؟ لال: ال. ذكره أبو ٌعلى للنا: وهذا سند ظا
 عمب رواٌته للحدٌث.

أن أبا إسحاق السبٌعً كان ٌدلس، ولد اعترؾ أنه لم ٌسمع هذا  -وهو من األدلة الكثٌرة-للنا: وهذا نص صرٌح 
 السابمٌن وٌرتمً إلى درجة الصحٌح.الحدٌث من البراء; لكن ٌشهد له حدٌث ابن عباس وابن مسعود 
 ولال الترمذي: "هذا حدٌث حسن صحٌح"، وصححه ابن حبان.

 ( وزاد نسبته البن المنذر وأبً الشٌخ وابن مردوٌه.2ٕٔ/ ٖوذكره السٌوطً فً "الدر المنثور" )
 ٕٖ٘/ ٗر" )(، والبزار فً "البحر الزخأٔٓٓٔرلم  21، 22/ ٓٔأخرجه الطبرانً فً "المعجم الكبٌر" )(ٖ)

( جمٌعهم من طرٌك سلٌمان بن لرم عن األعمش عن إبراهٌم النخعً ٗٗٔ، ٖٗٔ/ ٗ(، والحاكم )ٖٔ٘ٔرلم 
 عن علممة عن ابن مسعود به.

 (.5ٕٖ/ ٔللنا: وسنده ضعٌؾ; فٌه سلٌمان بن لرم; سٌا الحفظ، ٌتشٌع; كما فً "التمرٌب" )
 ووافمه الذهبً!!. لال الحاكم: "هذا حدٌث صحٌح اإلسناد ولم ٌخرجاه"،

 (: "فً "الصحٌح" بعضه، ورجاله ثمات".1ٔ/ 2ولال الهٌثمً فً "مجمع الزوابد" )
 .-رحمهم هللا-وهو وهم منهم جمٌعاً 

ٌَْس َعَلى  -مختصًرا-( 5ٕ٘ٗرلم  5ٔٓٔ/ ٗولد أخرجه مسلم فً "صحٌحه" ) بلفظ: "لما نزلت هذه اآلٌة: }لَ
ا اِلَحاِت ثُمه اتهمَْوا َوآَمنُوا ثُمه اتهمَ الهِذٌَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصه ْوا ِلَحاِت ُجنَاٌح فٌَِما َطِعُموا إِذَا َما اتهمَْوا َوآَمنُوا َوَعِملُوا الصه

ُ ٌُِحبُّ اْلُمْحِسنٌَِن )  : "لٌل لً: أنت منهم".-ملسو هيلع هللا ىلص  -({ لال لً رسول هللا 5َٖوأَْحَسنُوا َوَّللاه
 ، بسند صحٌح إلى ابن جرٌج عن مجاهد به.1ٓ٘/ٓٔ(:صٖٕٓ٘ٔرٌر فً "جامع البٌان")أخرجه ابن ج(ٗ)

 للنا: وهذا سند ضعٌؾ; فٌه علتان:
 األولى: اإلرسال.

 الثانٌة: ابن جرٌج لم ٌسمع من مجاهد.
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ا منها بعد التحرٌم، ولم ٌمال: إن بعض الصحابة كانوا فً سفرة فشربوالسابع: لال السمرلندي :"
ٌَْس َعلَى الهِذٌَن آَمنُوا َوَعِملُوا  ٌعرفوا تحرٌمها. فلما رجعوا سؤلوا عن ذلن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فنزل: }َل

اِلَحاِت ُجَناٌح فٌَِما َطِعُموا{  .(ٔ)"ٌعنً: شربوا لبل تحرٌمها، الصه
ٌا أٌها الذٌن صدهلوا هللا ورسوله  ، أي:"[5ٓ]المابدة: }ٌَا أٌََُّها الهِذٌَن آَمنُوا{ لوله تعالى: 

 .(ٕ)وعملوا بشرعه"
ٌَا أٌََُّها الهِذٌَن آَمنُوا{ لال ابن عباس:" ما أنزل هللا آٌة فً المرآن، ٌمول فٌها: ، إال كان }

 .(ٖ)على شرٌفها وأمٌرها"
 .(ٗ)}آمنوا باهلل{، ٌعنً: بتوحٌد هللا" لال سعٌد بن جبٌر:"لوله:

ٌَا أٌََُّها الهِذٌَن آَمنُوا{ فؤرعها "لال ابن مسعود رضً هللا عنه:  إذا سمعت هللا ٌمول: }
 .(ٕ)سمعن; فإنه خٌر ٌؤمر به، أو شر ٌنهى عنه"

إنما الخمر: وهً كل مسكر ٌؽطً  ، أي:"[5ٓ}إِنهَما اْلَخْمُر{ ]المابدة: لوله تعالى:  
 .(٘)"العمل

 .(ٙ)وجه اللذة، والطرب":" كل ما أسكر على «الخمر»و 
ر العمل فستره وؼطى علٌه"   .(2)لال الطبري: و" }الخمر{ كل شراب خمه
 .(1)وسمً خمرا ألنه ٌخمر العمل أي ٌؽطٌه وٌستره" لال الشوكانً: " 
لال الصابونً: "}الخمر{ المسكر من األشربة سمٌت خمرا ألنها تستر العمل وتؽطٌه،  

 .(5)ؼطٌته"ولولهم: خمرت الؽناء أي 
لام عمر "أخرج ابن أبً حاتم بسنده عن عن عبد هللا بن عمر بن الخطاب، لال:  

على. فحمد هللا واثنى علٌه، ثم لال: اال وان الخمر نزل تحرٌمها ٌوم نزل، من خمس: من العنب 
 . (ٓٔ)و العسل والتمر والحنطة والشعٌر والخمر: ما خامر العمل، ثبلثا"

 .(ٔٔ)ٌب: "إنما سمٌت الخمر، ألنها صفا صفوها وسفل كدرها"ولال سعٌد بن المس 
 ولد ذكر ابن المٌم: بؤن "فً تسمٌة الخمر خمرا، ثبلثة ألوال: 

 أحدها: أنها سمٌت خمرا ألنها تخامر العمل أي تخالطه. 
 والثانً: ألنها تخمر العمل أي تستره.

 والثالث: ألنها تخمر أي تؽطً. 
 . (ٕٔ)ذكر هذه االلوال دمحم بن الماسم " 

ٌِْسُر{ ]المابدة: لوله تعالى:    .(ٖٔ)"والمٌسر: وهو الممار ، أي:"[5ٓ}َواْلَم
ٌِْسُر{: من  ٌِْسر لً ٌََسًرا َومٌِسًرا،  لولهم: و}اْلَم ٌَسَر لً هذا األمر، إذا وجب لً، فهو ٌَ

ثم لٌل للممامر،:ٌاسٌر وٌََسر،  ،الواجب، بمداح َوجب ذلن، أو فُتاحة أو ؼٌر ذلن «الٌاسر»و
 : (ٔ)كما لال الشاعر

                                                             
 ، ولم ألؾ علٌه.2ٔٗ/ٔبحر العلوم: (ٔ)
 .ٕٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .5ٙٔ/ٔ(:صٖ٘ٓٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٖ)
 .5ٓٓٔ/ٗ(:صٗٓٔٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)

 5ٕٓ/ٖ(:ص2ٕٓ٘، و)5ٙٔ/ٔ(:ص 2ٖٓٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .ٕٕٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .2ٙ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٙ)
 .ٕٖٓ/ٗ( تفسٌر الطبري: 2)
 .ٕٕٔ/ٔ( فتح المدٌر: 1)
 .ٕ٘ٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 5)
 .15ٖ/ٕ(:ص 2ٕٗٓ( تفسٌر ابن أبً حاتم)ٓٔ)
 .5ٖٓ/ٕ(:ص 5ٕٗٓ( تفسٌر ابن أبً حاتم)ٔٔ)
 .5ٖٕ/ٔ( زاد المسٌر: ٕٔ)
 .ٕٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٖٔ)
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 ٌُمَّلُِب، بَْعَد َما اْختُِلَع، الِمَداَحا         فَبِتُّ َكؤَنهنًِ ٌََسٌر َؼبٌٌِن      
 :(ٕ)وكما لال النابؽة  

ِدٌُك ُمَخلهُع   .(ٖ)أَْو ٌَاِسٌر ذََهَب الِمَداح بَوْفِرِه       أَِسٌؾ تآَكلَهُ الّصِ
 : الممامر.«ٌاسر»ـٌعنً:بال

; وهو كل كسب عن طرٌك المخاطرة، والمؽالبة; وضابطه: أن «مٌسر»:ولٌل للممار 
 .(ٗ)ٌكون فٌه بٌن ؼانم، وؼارم

آلة الٌسر، أي الضرب بالمداح وٌمال للضارب به ٌاسر،  :«المٌسر»لال الراؼب:  
وسمً الجاذر، وذلن الجذور ٌاسراً تشبٌهاً به، وأصله من الٌسر، وهو ضد العسر، وسمً الؽنى 

 . (٘)ٌسراً، وسمً ذلن ٌسراً العتمادهم أنه ؼنً للفمراء"
ٌِْسرُ } لال المرطبً:    ٙ(): "لمار العرب باألزالم"{َواْلَم
}المٌسر{: الممار وأصله من الٌسر ألنه كسب من ؼٌر كد وال تعب، الصابونً: "لال  

 .(2)ولٌل من الٌسار، ألنه سبب الؽنى"
ٌِْسُر{]البمرة: :}معنىفً  التفسٌرولد تعددت ألوال أهل    [، على وجوه:5ٕٔاْلَم

وابن  ،(ٓٔ)، وروي عن عبد هللا بن مسعود(5)، ومجاهد(1)أحدها: أنه الممار. لاله ابن عمر
 ،(ٙٔ)بن سٌرٌندمحم و ،(٘ٔ)وطاوس ،(ٗٔ)وعطاء، (ٖٔ)والحسن ،(ٕٔ)وسعٌد بن جبٌر ،(ٔٔ)عباس
 .(ٕٔ)ومماتل بن حٌان، (ٕٓ)والسدي ،(5ٔ)، وكحول(1ٔ)والضحان ،(2ٔ)ولتادة

 .(ٕٕ)والثانً: أنه الشطرنج. لاله علً
 . (ٔ)الثالث: أنه بٌع اللحم بالشاة والشاتٌن

                                                                                                                                                                               

 2٘ٔ:  ٕ، من لصٌدة ٌذكر فٌها فتوح عمر بن عبٌد هللا بن معمر التٌمً ، سلؾ منها بٌتان فً  2ٔ(دٌوانه : ٔ)
األرض " ٌعنً جٌش عمر ، أي . ولمعت الراٌات : خفمت . ولوله : " ٌوجه  ٕ. والرأ التعلٌك هنان رلم : 

ٌمشر وجهها من شدة وطبه وكثرته وسرعة سٌره ، ٌشبهه بالسٌل . ٌمال : " وجه المطر األرض " ، لشر 
وجهها وأثر فٌه . ولوله : " ٌستاق الشجر " ، ٌمول : جٌشه كالسٌل المنفجر المتدافع ٌمشر األرض ، وٌختلع 

 شجرها ، وٌسوله .
بٌن والمؽبون : الخاسر . واختلع )بالبناء للمجهول( : أي لمر ماله وخسره ، فاختلع منه (لم أعرؾ لابله . والؽٕ)

، أي انتزع . والمخالع الممامر ، والمخلوع : المممور ماله . ٌمول : إنه بات لٌلته حزٌنًا كاسفًا مطرًلا ، إطراق 
 ى ما أصابه ونكبه .الممامر الذي خسر كل شًء ، فؤخذ ٌملب فً كفٌه لداحه مطرلًا متحسرا عل

 .ٕٙ/ٖ، وتفسٌر ابن عثٌمٌن: ٕٕٖ-ٕٖٔ/ٗ( انظر: تفسٌر الطبري: ٖ)
 .ٕٙ/ٖ، وتفسٌر ابن عثٌمٌن: ٕٕٖ-ٕٖٔ/ٗ( انظر: تفسٌر الطبري: ٗ)
 .ٓ٘ٗ/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: ٘)
 .ٕ٘/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٙ)
 .15ٖ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 2)
 .5ٖٓ/ٕ(:ص ٕٓ٘ٓ، وتفسٌر ابن أبً حاتم)ٕٖ٘-ٕٖٗ/ٗ(:ص2ٕٔٗ( تفسٌر الطبري)1)
 .ٕٕٖ/ٗ(:ص 2ٓٔٗ( تفسٌر الطبري)5)
 .ٕٕٖ/ٗ(:ص 1ٓٔٗ( تفسٌر الطبري)ٓٔ)
 .ٕٖٗ/ٗ(:ص ٕٔٔٗ( تفسٌر الطبري)ٔٔ)
 .ٕٖٗ/ٗ(:ص ٕٗٔٗ( تفسٌر الطبري)ٕٔ)
 .ٖٕٖ/ٗ(:ص ٘ٔٔٗ( تفسٌر الطبري)ٖٔ)
 .ٖٕٖ/ٗ(:ص ٙٔٔٗ( تفسٌر الطبري)ٗٔ)
 .ٖٕٖ/ٗ(:ص ٙٔٔٗ( تفسٌر الطبري)٘ٔ)
 .ٖٕٖ/ٗ(:ص ٔٔٔٗ( تفسٌر الطبري)ٙٔ)
 .ٕٖٗ/ٗ(:ص ٕٓٔٗ( تفسٌر الطبري)2ٔ)
 .ٕٖٗ/ٗ(:ص ٕ٘ٔٗ( تفسٌر الطبري)1ٔ)
 .ٕٖ٘/ٗ(:ص 5ٕٔٗ( تفسٌر الطبري)5ٔ)
 .ٕٖٗ/ٗ(:ص ٕٕٔٗ( تفسٌر الطبري)ٕٓ)
 .5ٖٓ/ٕ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:ٕٔ)
 .5ٖٔ/ٕ(:ص ٕٗ٘ٓ( تفسٌر ابن أبً حاتم)ٕٕ)
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 .(ٕ)هللا وعن الصبلة، فهو مٌسر. وهذا لول الماسم بن دمحمالرابع: أن كل ما لهى عن ذكر 
 .(ٖ)الخامس: أنه الضرب بالمداح على األموال والثمار. لاله األعرج

 . (ٗ)السادس: أنه الضرب بالكعاب
، لال: "ثبلث من -ملسو هيلع هللا ىلص -أخرج ابن أبً حاتم بسنده عن عن ٌزٌد بن شرٌح، ان النبً 

 . (٘)الحمام، والممار، والضرب بالكعاب"المٌسر: الصؽٌر ب
  .(ٙ)لال المرطبً: "وكل ما لومر به فهو مٌسر عند مالن وؼٌره من العلماء" 
واألنصاب: وهً الحجارة التً كان  ، أي:"[5ٓ}َواأْلَْنَصاُب{ ]المابدة: لوله تعالى: 

 .(2)"المشركون ٌذبحون عندها تعظًٌما لها، وما ٌنصب للعبادة تمربًا إلٌه
واألزالم: وهً الِمداح التً ٌستمسم بها  ، أي:"[5ٓ}َواأْلَْزاَلُم{ ]المابدة: لوله تعالى:  

 .(1)"الكفار لبل اإللدام على الشًء، أو اإلحجام عنه
ٌَْطاِن{ ]المابدة: لوله تعالى:   إن ذلن كله إثٌم ِمن تزٌٌن  ، أي:"[5ٓ}ِرْجٌس ِمْن َعَمِل الشه

 .(5)"الشٌطان
ٌعنً: إنما ٌعنً ما ذكر من الخمر والمٌسر واألنصاب  سعٌد بن جبٌر:"لال  
 .(ٕٔ)"من عمل الشٌطان ٌعنً من تزٌٌن الشٌطان ، "(ٔٔ)"إثم "، (ٓٔ)"واألزالم
 .(ٖٔ)"ٌمول: َسَخطٌ  لال ابن عباس:" 
 .(ٗٔ)"الرجس، الشرُّ  لال ابن زٌد:" 
 اسم لكل ما استمذر من عمل، فبالػ هللا فً ذم هذه :الرجس فً اللؽة لال الزجاج:" 

األشٌاء، وسماها رجسا، وأعلم أن الشٌطان ٌسول ذلن لبنً آدم، ٌمال رجس الرجل ٌرجس، 
شدة الصوت، فكان الرجس العمل  ورجس ٌرجس، إذا عمل عمبل لبٌحا، والرجس بفتح الراء

 إذا كان شدٌد الصوت. ،سحاب ورعد رجاس :وٌمال، الذي ٌمبح ذكره، وٌرتفع فً المبح

 :(٘ٔ)لال الشاعر
 وكل رجاس ٌسوق الرجسا

 .(ٙٔ)"بالزاي فالعذاب، أو العمل الذي ٌإدي إلى العذاب ،وأما الرجز
 .(2ٔ)"فابتعدوا عن هذه اآلثام ، أي:"[5ٓ}فَاْجتَنِبُوهُ{ ]المابدة: لوله تعالى:  

 .(1ٔ)"الضمٌر عابد على الرجس، أي اتركوه لال ابن كثٌر:" 

                                                                                                                                                                               

 .5ٖٔ/ٕ(:ص ٕ٘٘ٓأبً حاتم)( تفسٌر ابن ٔ)
 .5ٖٔ/ٕ(:ص ٕٙ٘ٓ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٕ)
 
 .5ٖٔ/ٕ(:ص 2ٕ٘ٓ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٖ)
 
 .5ٖٔ/ٕ(:ص 1ٕ٘ٓ( تفسٌر ابن أبً حاتم)ٗ)
 .5ٖٔ/ٕ(:ص 1ٕ٘ٓ( تفسٌر ابن أبً حاتم)٘)
 .ٖ٘/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٙ)
 .ٕٕٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .ٕٕٔر:التفسٌر المٌس (1)
 .ٕٕٔالتفسٌر المٌسر: (5)
 .55ٔٔ/ٗ(:ص2٘5ٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .25ٔ/ٖحكاه عنه ابن كثٌر: (ٔٔ)
 .55ٔٔ/ٗ(:ص2ٙٔٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕٔ)
 .٘ٙ٘/ٓٔ(:صٕٓٔ٘ٔأخرجه الطبري) (ٖٔ)
 .٘ٙ٘/ٓٔ(:صٕٔٔ٘ٔأخرجه الطبري) (ٗٔ)
 .)رجس( 2ٖٙٔ/ ٕ، "تهذٌب اللؽة" ٕٗٓ/ ٕهذا الرجز منسوب للعجاج كما فً حاشٌة "معانً الزجاج" (٘ٔ)
 .ٕٗٓ-ٖٕٓ/ٕمعانً المرآن: (ٙٔ)
 .ٕٕٔالتفسٌر المٌسر: (2ٔ)
 .25ٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (1ٔ)
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أي: كونوا جانًبا منه، والهاء عابدة على الرجس، والرجس والع على  لال الواحدي:" 
الخمر وما ذكر بعدها، ولد لرن هللا تعالى تحرٌم الخمر بتحرٌم عبادة األوثان تؽلًٌظا وإببلًؼا فً 

 .(ٕ)"(ٔ): "مدمن الخمر كعابد الوثن"-ملسو هيلع هللا ىلص  -النهً عن شربها ، ولذلن لال رسول هللا 
ثم نزلت ٌا أٌها الذٌن آمنوا إنما الخمر والمٌسر واألنصاب واألزالم  بن عمر:"لال ا 

 .(ٖ)"رجس من عمل الشٌطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون فمال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص حرمت الخمر
ْجَس ِمَن اأْلَْوثَان{ :فهذا تحرٌمهن كما لال هللا لال سعٌد بن جبٌر:"  ، (ٗ)}فَاْجتَنِبُوا الّرِ

 .(٘)"عبادة األصنام فحرم الخمر كما حرم عبادة األصنام :ٌعنً
 .(ٙ)"لعلكم تفوزون بالجنة، أي:"[5ٓ}لَعَلهكُْم تُْفِلُحوَن{ ]المابدة: لوله تعالى: 
 .(2)"لكً تفلحون :ٌعنًلال سعٌد بن جبٌر:" 
 .(1)"لعلكم ؼدا إذا لمٌتمونً :ٌمول لال دمحم بن كعب المرظً:" 
لعلكم أن تنجوا مما حذركم هللا به من عذابه وتدركون ما  :أي إسحاق:" لال دمحم بن 

 .(5)"وعدكم فٌه من ثوابه
 .(ٓٔ)" وهذا ترؼٌب لال ابن كثٌر:" 
 الفوابد:

ٌدلُّ على أنه العمَل به تَصدٌمًا أو امتثااًل  {،ٌَا أٌََُّها الهِذٌَن آَمنُوا:}بَْدُإه تعالى الكبلَم بهذا الَوْصؾِ -ٔ
ممتضٌاِت اإلٌماِن، كذلن أًٌضا: ٌدلُّ على أنه مخالفتَه، أو الشنه فٌه، أو تكذٌبَه مناٍؾ لئلٌماِن; من 

ا ألصِله أو لكماِله، وثالثًا: أنه فً هذا إؼراًء للمخاَطب، كؤنهه ٌمول: إْن كنَت مإمنًا فاستمْع  إمه
 .  وامتثِلْ 

ِل الشهٌطاِن; لٌْنِفَر منه حسُّه، وتَشمبزه منه نْفسُه، وٌَبعَُد ٌَكفً أْن ٌعلَم المإمُن أنه شٌبًا ما ِمن عم-ٕ
ِرْجٌس ِمْن َعَمِل :}عنه من خوٍؾ وٌتهمٌَه! فالشٌطاُن عدوُّ اإلنساِن المدٌُم; لذا لال تعالى

ٌَْطانِ  ماِت بتسوٌٍل من الشٌطان، فكؤنه الذي عِملَها وتعاطاها هو  {،الشه فتَعاطً هذه المحره
ا تؤباه الشهٌطا ُن، وفً ذِلن تنفٌٌر لمتعاطٌها بؤنهه َمن َعِمَل َعَمَل الشٌطاِن، فهو شٌطاٌن، وذلن ممه

ًُ مصحوبًا كذلن  ا لهذا العََمل، بل وفً هذه اللهحظة ٌَصُدر النهه النُّفوُس، ولم ٌكتِؾ بذلن ذما
ِ ال ًّ فَاْجتَنِبُوهُ لَعَلهكُْم :}عمٌِك، فمالباإلطماعِ فً الفَبلح، وهً لمسةٌ أخرى من لمساِت اإلٌحاِء النفس

 {.تُْفِلُحونَ 
ٌَْطانِ :}لَْولُه تعالى -ٖ فٌه بٌاُن أنهه ال َمعصٌةَ أعظُم وألبُح من معصٌٍة  {،ِرْجٌس ِمْن َعَمِل الشه

ُد تُدنِّس صاحبَها، وتجعلُه من أهل الُخبِث، وتُولِعُه فً أعماِل الشهٌطاِن وِشباكه، فٌنماُد له كما تنما
البهٌمةُ الذلٌلةُ لراعٌها، وتَحوُل بٌن العبِد وبٌن فبلِحه، وتُولُِع العداوةَ والبؽضاَء بٌن المإمنٌن، 

بلة؟ فهل فوَق هذه المفاسِد شًٌء أكبُر منها   !؟ وتصدُّ عن ِذكر هللاِ وعن الصه
رهم ِمن كّلِ ما فٌه َضرٌر; رحمةُ هللِا تباَرن وتعالَى بِعباِده الهذٌن َخلَمَهم لِعبادتِه; حٌُث حذه -ٗ

 {. فَاْجتَنِبُوهُ لَعَلهكُْم تُْفِلُحونَ :}ِلمَْوِله
 
 

                                                             
، وصححه األلبانى. ٕٔ/ ٘، والبٌهمً فً "شعب اإلٌمان" ٘ٔ٘/ ٖ، 5ٕٔ/ ٔأخرجه البخاري فً تارٌخه (ٔ)

 .2ٖ2٘برلم  ٕ٘ٓ/ ٘انظر: "صحٌح الجامع الصؽٌر" 
 .ٓٔ٘/2التفسٌر البسٌط: (ٕ)
 .55ٔٔ/ٗ(:ص2ٕٙٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 [.ٖٓ]الحج : (ٗ)
 .55ٔٔ/ٗ(:ص2ٖٙٙأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .ٕٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .ٕٓٓٔ/ٗ(:ص2ٙٗٙأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .ٕٓٓٔ/ٗ(:ص2ٙ٘ٙأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .ٕٓٓٔ/ٗ(:ص2ٙٙٙأخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 .25ٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٓٔ)
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 المرآن
كُْم  ٌِْسِر َوٌَُصد  ٌْنَكُُم اْلعََداَوةَ َواْلبَْؽَضاَء فًِ اْلَخْمِر َواْلَم ٌَْطاُن أَْن ٌُولَِع بَ ِ }إِن َما ٌُِرٌُد الش  َعْن ِذْكِر ّللا 

اَلِة   [4ٔ({ ]المائدة : 4ٔفََهْل أَْنتُْم ُمْنتَُهوَن )َوَعِن الص 
 التفسٌر:

إنما ٌرٌد الشٌطان بتزٌٌن اآلثام لكم أن ٌُلِمً بٌنكم ما ٌوجد العداوة والبؽضاء، بسبب شرب 
الخمر ولعب المٌسر، وٌصرفكم عن ذكر هللا وعن الصبلة بؽٌاب العمل فً شرب الخمر، 

 فانتهوا عن ذلن.واالشتؽال باللهو فً لعب المٌسر، 
ٌْنَكُُم اْلعََداَوةَ َواْلبَْؽَضاءَ لوله تعالى:  ٌَْطاُن أَْن ٌُولَِع بَ ٌِْسِر {  }ِإنهَما ٌُِرٌُد الشه فًِ اْلَخْمِر َواْلَم

إنما ٌرٌد الشٌطان بتزٌٌن اآلثام لكم أن ٌُلِمً بٌنكم ما ٌوجد العداوة  ، أي:"[5ٔ]المابدة : 
 .(ٔ)"لعب المٌسروالبؽضاء، بسبب شرب الخمر و

  .(ٕ)لال المرطبً: "وكل ما لومر به فهو مٌسر عند مالن وؼٌره من العلماء" 
ن ذلن  لال الطبري:أي:"  إنما ٌُرٌد لكم الشٌطاُن شرَب الخمر والمٌاسرةَ بالِمَداح، وٌحّسِ

لكم، إرادةً منه أن ٌولع بٌنكم العَداَوة والبؽضاَء فً شربكم الخمر ومٌاسرتكم بالمداح، لٌعادي 
بعضكم بعًضا، وٌبؽِّض بعَضكم إلى بعض، فٌشتِّت أمركم بعد تؤلٌؾ هللا بٌنكم باإلٌمان، وجمعه 

 .(ٖ)"ؤخّوة اإلسبلمبٌنكم ب
وذلن لما ٌحصل بٌن أهلها من العداوة والممابح واإِللدام على ما ٌمنع  لال الواحدي:" 
 .(ٗ)"منه العمل
أما ولوع العداوة فً الخمر: أن شاربٌه إذا سكروا عربدوا،  لال السمعانً:" 

  .(٘)"وتشاجروا
 .(ٙ)"ٌعنً: حٌن شج األنصاري رأس سعد بن أبً ولاص لال سعٌد بن جبٌر:"

صنع لنا رجل من األنصار طعاما فؤكلناه وشربنا الخمر وذلن لبل أن تحرم ": لال سعد 
الخمر، فؤنشبنا نتفاخر فؤنتشٌنا فتفاخرنا، فملنا: نحن أفضل منكم ولالت األنصار: نحن أفضل 

 {إنما الخمر والمٌسر:}فشجه. فنزلت  منكم فؤخذ رجل من األنصار لحى فضرب به أنؾ سعد
 .(2)"اآلٌة

ان الرجل فً الجاهلٌة ٌماِمر على أهله وماله، فٌمعد  لال لتادة:"، وأما العداوة فً المٌسر 
َحِرٌبًا سلًٌبا ٌنظر إلى ماله فً ٌََدي ؼٌره،  فكانت تُوِرث بٌنهم عداوة وبؽضاَء، فنهى هللا عن 

 .(1)"ذي ٌصلح خلمهذلن ولدهم فٌه. وهللا أعلم بال
حتى إذا  ،نزل تحرٌم الخمر فً لبٌلتٌن من لبابل األنصار شِربوا ولال ابن عباس:" 

فلما أن َصحْوا جعل الرجل منهم ٌرى األثر بوجهه ولحٌته  ،ثملوا، عبث بعضهم على بعض
رءوفًا وكانوا إخوة، لٌس فً للوبهم ضؽابن وهللا لو كان بً  فٌمول: فعل بً هذا أخً فبلن!

إلى  {إنما الخمر والمٌسر}رحًٌما ما فعل بً هذا! حتى ولعت فً للوبهم ضؽابن، فؤنزل هللا:
 .(5)"!{فهل أنتم منتهون}لوله:

                                                             
 .ٖٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٖ٘/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٕ)
 .٘ٙ٘/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٖٖٗالوجٌز: (ٗ)
 .ٕٙ/ٕتفسٌر السمعانً: (٘)
 .ٕٓٓٔ/ٗ(:ص2ٙ1ٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .ٕٓٓٔ/ٗ(:ص2ٙ2ٙأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .2ٖ٘/ٓٔ(:صٕٕٗ٘ٔأخرجه الطبري) (1)
 .2ٔ٘/ٓٔ(:صٕٕٕ٘ٔأخرجه الطبري) (5)
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فؤخبر هللا تعالى أنه إنما نهى عن هذه األمور لنفً االختبلؾ والعداوة  لال الجصاص:" 
ب بؤدب هللا وانتهى إلى أوامره ولما فً ارتكابها من الصد عن ذكر هللا وعن الصبلة فمن تؤد

 .(ٔ)"وانزجر بزواجره حاز صبلح الدٌن والدنٌا
أعلم تعالى عباده أن الشٌطان إنما ٌرٌد أن تمع العداوة بسبب الخمر،  لال ابن عطٌة:" 

وما كان ٌؽري علٌها بٌن المإمنٌن وبسبب المٌسر إذ كانوا ٌتمامرون على األموال واألهل، حتى 
ر حزٌنا فمٌرا فتحدث من ذلن ضؽابن وعداوة، فإن لم ٌصل األمر إلى حد ربما بمً المممو

وال تباؼضوا وال »العداوة كانت بؽضاء، وال تحسن عالبة لوم متباؼضٌن، ولذلن لال النبً ملسو هيلع هللا ىلص: 
د ، وباجتماع النفوس والكلمة ٌحمى الدٌن وٌجاه(ٕ)«تحاسدوا وال تدابروا وكونوا عباد هللا إخوانا

 .(ٖ)"العدو، والبؽضاء تنمض عرى الدٌن وتهدم عماد الحماٌة
منها: أن هذه موجبة ف ،أخبر عن مفاسدها الداعٌة إلى تركها واجتنابها لال السعدي:"

للعداوة والبؽضاء بٌن الناس، والشٌطان حرٌص على بثها، خصوصا الخمر والمٌسر، لٌولع بٌن 
الخمر من انؽبلب العمل وذهاب حجاه، ما ٌدعو إلى فإن فً ، المإمنٌن العداوة والبؽضاء

البؽضاء بٌنه وبٌن إخوانه المإمنٌن، خصوصا إذا الترن بذلن من السباب ما هو من لوازم 
وما فً المٌسر من ؼلبة أحدهما لآلخر، وأخذ ماله ، شارب الخمر، فإنه ربما أوصل إلى المتل

 .(ٗ)"لعداوة والبؽضاءالكثٌر فً ؼٌر ممابلة، ما هو من أكبر األسباب ل
أما كون الخمر سببا لولوع العداوة والبؽضاء بٌن الناس حتى األصدلاء منهم،  لال المراؼً:"

فؤلن شارب الخمر ٌسكر فٌفمد العمل الذي ٌمنع من األلوال واألعمال المبٌحة التً تسوء الناس، 
ٌرا ما ٌجتمع الشرب كما ٌستولى علٌه حب الفخر الكاذب، وٌسرع إلٌه الؽضب بالباطل، وكث

على مابدة الشراب فٌثٌر السكر كثٌرا من ألوان البؽضاء بٌنهم، ولد ٌنشؤ المتل والضرب والسلب 
وأما المٌسر فهو ، والفسك والفجور وإفشاء األسرار وهتن األستار وخٌانة الحكومات واألوطان

العاببٌن ومن تضٌع علٌهم مثار العداوة والبؽضاء بٌن المتمامرٌن، فإن تعداهم فإلى الشامتٌن و
حمولهم من الدابنٌن وؼٌر الدابنٌن، وكثٌرا ما ٌفرط الممامر فى حموق الوالدٌن والزوج واألوالد 

 حتى ٌوشن أن ٌممته كل أحد.
والمٌسر مع ما فٌه من التوسعة على المحتاجٌن، فٌه إجحاؾ بؤرباب األموال، ألن من 

للجاج فٌه رجاء أن ٌؽلب فٌه مرة أخرى، ولد ٌتفك صار مؽلوبا فى الممار مرة دعاه ذلن إلى ا
أال ٌحصل له ذلن إلى أال ٌبمى له شىء من المال، وال شن أنه بعد ذلن سٌصٌر فمٌرا مسكٌنا، 

 .(٘)"وٌصٌر من أعدى األعداء ألولبن الذٌن كانوا له ؼالبٌن
ِ لوله تعالى:  ٌَُصدهكُْم َعْن ِذْكِر َّللاه بَلِة {  }َو وٌصرفكم عن  ، أي:"[5ٔ]المابدة : َوَعِن الصه
 .(ٙ)"واالشتؽال باللهو فً لعب المٌسر وعن الصبلة بؽٌاب العمل فً شرب الخمر ذكر هللا

 .(2)"وإذا سكرتم لم تصلوا -عز وجل -إذا سكرتم لم تذكروا هللا :ٌمول لال مماتل:" 
صبلة إذا كانوا ٌعنً: عن طاعة هللا، وعن الصبلة ألنهم منعوا عن ال لال السمرلندي:" 

 .(1)"سكارى. وألنه إذا سكر ال ٌعمل الطاعة وأداء الصبلة

                                                             
 .1ٕٔ/ٗأحكام المرآن: (ٔ)
 فً البخاري خرجه"، أ لحدٌث: )ال تحاسدوا وال تدابروا وال تباؼضوا وكونوا عباد هللا إخوانا الحدٌث:" (ٕ)

 داود وأبو ،(ٕٗٙ٘و ٖٕٙ٘و 5ٕ٘٘) ومسلم ،(1ٓٗ) المفرد األدب وفً ،(2ٙٓٙو ٙٙٓٙو ٗٙٓٙ) الصحٌح
 ،(ٕٖٔٙ) ٌعلى وأبو ،(5ٖ٘ٔ) والترمذي ،(5ٕٓو ٘ٙٔ ٖ) و( 5ٙٗو 22ٕ ٕ) وأحمد ،(5ٕٔٓ) الطٌالسً

 ٓ٘٘ٗٔو 2ٕٙٔٔ) الكبرى السنن فً والبٌهمً ،(1ٕٓ) الصؽٌر فً والطبرانً ،(5ٖ5) مسنده فً والمضاعً
 .(5ٓٙٙٔو
 .ٖٕٗ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٖ)
 .ٖٕٗتفسٌر السعدي: (ٗ)
 .ٕٗ-ٖٕ/2تفسٌر المراؼً: (٘)
 .ٖٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .ٔٓ٘/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (2)
 .ٙٔٗ/ٔبحر العلوم: (1)
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 .(ٔ)"ألنه َمن اشتؽل بهما منعاه عن ذكر هللا والصهبلة:" لال الواحدي 
ٌمول: وٌصرفكم بؽلبة هذه الخمر بسكرها إٌاكم علٌكم، وباشتؽالكم بهذا  لال الطبري:" 

، التً فرضها علٌكم {وعن الصبلة، }المٌسر، عن ذكر هللا الذي به صبلح دنٌاكم وآخرتكم 
 .(ٕ)"ربكم

وكذلن أٌضا ٌرٌد الشٌطان أن ٌصد المإمنٌن عن ذكر هللا وعن لال ابن عطٌة:أي:" 
 .(ٖ)"ات، فالخمر والمٌسر والممار كله من أعظم آالته فً ذلنالصبلة وٌشؽلهم عنها بشهو

كؤنه لٌل:  ،اختصاص للصبلة من بٌن الذكر {،وعن الصبلة}لوله  لال الزمخشري:" 
 .(ٗ)"وعن الصبلة خصوصا

: أن هذه األشٌاء تصد الملب، وٌتبعه البدن عن ذكر هللا وعن لال السعدي: ومن مفاسدها
العبد، وبهما سعادته، فالخمر والمٌسر، ٌصدانه عن ذلن أعظم صد، الصبلة، اللذٌن خلك لهما 

وٌشتؽل للبه، وٌذهل لبه فً االشتؽال بهما، حتى ٌمضً علٌه مدة طوٌلة وهو ال ٌدري أٌن 
 .(٘)"هو

وأما صد الخمر والمٌسر عن ذكر هللا وعن الصبلة )وهما مفسدتهما الدٌنٌة(  لال المراؼً:"
فذلن أظهر من كونهما مثارا للعداوة والبؽضاء )وهما مفسدتهما االجتماعٌة( ألن كل سكرة من 
سكرات الخمر، وكل مرة من لعب الممار تصد السكران والبلعب وتصرفه عن ذكر هللا الذي 

ة وهى عماد الدٌن، إذ السكران ال عمل له ٌذكر به آالء هللا وآٌاته، هو روح الدٌن، وعن الصبل
وٌثنى علٌه بؤسمابه وصفاته، أو ٌمٌم الصبلة التً هى ذكر هللا، ولو ذكر السكران ربه وحاول 
الصبلة لم تصح له، وكذلن الممامر تتوجه جمٌع لواه العملٌة إلى اللعب الذي ٌرجو منه الربح 

ٌتوجه همه إلى ذكر هللا وال ٌتذكر أولات الصبلة وما ٌجب علٌه من  وٌخشى الخسارة، فبل
 المحافظة علٌها.

ولد دلت المشاهدة على أن الممار أكثر األعمال التً تشؽل الملب وتصرفه عن كل ما 
سواه، بل ٌحدث الحرٌك فى دار الممامر أو تحل المصاٌب باألهل والولد وٌستؽاث به فبل ٌؽٌث 

إلى أن الممامر إذا تذكر الصبلة وترن اللعب ألجلها  والنوادر فى ذلن كثٌرة بل ٌمضى فى لعبه،
فإنه ال ٌإدى منها إال الحركات بدون أدنى تدبر أو خشوع، لكنه على كل حال ٌفضل السكران 

 إذ أنه ال ٌكاد ٌضبط أفعال الصبلة.
لم ٌكن  وإذا واللعب بالشطرنج أو بالنرد إذا كان على مال دخل فى المٌسر وكان حراما،

كذلن فبل وجه للمول بتحرٌمه إال إذا تحمك كونه رجسا من عمل الشٌطان مولعا فى العداوة 
والبؽضاء صادا عن ذكر هللا وعن الصبلة بؤن كان من المكثرٌن اللعب أو ممن ٌداومون علٌه، 

 .(ٙ)"والشافعً كرهه لما فٌه من إضاعة الولت ببل فابدة
 .(2)"فانتهوا عن ذلن ، أي:"[5ْٔم ُمْنتَُهوَن{ ]المابدة : }فََهْل أَْنتُ لوله تعالى:

 .(1)"ٌعنً: انتهوا عن شربها لال السمرلندي:" 
 .(5)"لالوا: انتهٌنا ،استفهاٌم بمعنى األمر: لال الواحدي 

التحضٌض على االنتهاء والتفدٌد على ترن {، فهل أنتم منتهون}ومعنى  لال الزجاج:"
 .(ٔ)"االنتهاء

                                                             
 .ٖٖٗالوجٌز: (ٔ)
 .٘ٙ٘/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٖٕٗ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٖ)
 .2٘ٙ/ٔالكشاؾ: (ٗ)
 .ٖٕٗتفسٌر السعدي: (٘)
 .ٕ٘-ٕٗ/2تفسٌر المراؼً: (ٙ)
 .ٖٕٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .ٙٔٗ/ٔبحر العلوم: (1)
 .ٖٖٗالوجٌز: (5)
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من كان  :-ملسو هيلع هللا ىلص-فمال رسول هللا  ،لد انتهٌنا ٌا ربنا :لالوا ،فهذا وعٌد التحرٌم سعٌد:"لال 
 .(ٕ)"عنده شًء فبل ٌبعها وال ٌشربها

 .(ٖ)"لالوا انتهٌنا ٌا ربنا ،فهذا وعٌد بعد النهً والتحرٌم - لال مماتل:" 
ٌمول: فهل أنتم منتهون عن شرب هذه، والمٌاسرة بهذا، وعاملون بما  لال الطبري:" 

أمركم به ربُّكم من أداء ما فَرض علٌكم من الصبلة ألولاتها، ولزوم ذكره الذي به نُْجح طلباتكم 
 .(ٗ)"فً عاجل دنٌاكم وآخرتكم؟

 .(٘)"وهذا تهدٌد وترهٌب لال ابن كثٌر:" 
 .(ٙ)"انتهوا :وعٌد فً ضمن التولٌؾ زابد على معنى لال ابن عطٌة:" 
 .(2)"نهاٌة الردع والزجر {،فهل أنتم منتهون}ولوله:  لال الراؼب:" 
هذا أمر باالنتهاء جاء بؤسلوب االستفهام وكان ذلن ؼاٌة فى الببلؼة،  لال المراؼً:" 

تم مع كل هذا منتهون؟ أو فكؤنه لٌل: لد تلى علٌكم ما فٌها من أنواع الصوارؾ والموانع فهل أن
 .(1)"أنتم على ما كنتم علٌه كؤن لم توعظوا ولم تزجروا

، اللهم بٌن لنا فً الخمر :لال عمر بن الخطاب"عن عمرو بن شرحبٌل لال: عن  
إنما الخمر } :فنزلت ،فمال: اللهم بٌن لنا فً الخمر {،فٌها إثم كبٌر ومنافع للناس} :فنزلت

لال  {،فهل أنتم منتهون} -حتى بلػ {،واألزالم رجس من عمل الشٌطانوالمٌسر واألنصاب 
 .(5)"عمر: انتهٌنا، إنها تذهب المال وتذهب العمل

بٌنما نحن لعود على شراٍب لنا، ]ونحن على َرْملة، ونحن "عن ابن برٌدة، عن أبٌه لال:  
حتى آتً رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  ثبلثة أو أربعة، وعندنا باِطٌةٌ لنا[ ، ونحن نشرب الخمر ِحبل إذ لمت

ٌا أٌها الذٌن آمنوا إنما الخمر والمٌسر واألنصاُب واألزالم }فؤسلم علٌه، ولد نزل تحرٌم الخمر:
، فجبت إلى أصحابً فمرأتها {فهل أنتم منتهون}، إلى آخر اآلٌتٌن،{رجٌس من عمل الشٌطان

موم شربته فً ٌده، لد شرب بعًضا وبمً ؟ لال: وبعض ال{فهل أنتم منتهون}علٌهم إلى لوله:
بعٌض فً اإلناء، فمال باإلناء تحت شفته العلٌا كما ٌفعل الحّجام. ثم صبوا ما فً باطٌهتهم، 

 .(ٓٔ)"فمالوا: انتهٌنا رّبنا! انتهٌنا ربهنا!
فكل لهو دعا للٌله إلى كثٌر، وأولع العداوة والبؽضاء بٌن العاكفٌن علٌه،  لال المرطبً:" 

 وصد عن ذكر هللا وعن الصبلة فهو كشرب الخمر، وأوجب أن ٌكون حراما مثله. 
فإن لٌل: إن شرب الخمر ٌورث السكر فبل ٌمدر معه على الصبلة ولٌس فً اللعب 

  .بالنرد والشطرنج هذا المعنى
هللا تعالى بٌن الخمر والمٌسر فً التحرٌم، ووصفهما جمٌعا بؤنهما لٌل له: لد جمع 

ٌولعان العداوة والبؽضاء بٌن الناس. وٌصدان عن ذكر هللا وعن الصبلة، ومعلوم أن الخمر إن 
أسكرت فالمٌسر ال ٌسكر، ثم لم ٌكن عند هللا افترالهما فً ذلن ٌمنع من التسوٌة بٌنهما فً 

 ٌه من المعانً. التحرٌم ألجل ما اشتركا ف
وأٌضا فإن للٌل الخمر ال ٌسكر كما أن اللعب بالنرد والشطرنج ال ٌسكر ثم كان حراما 

 مثل الكثٌر، فبل ٌنكر أن ٌكون اللعب بالنرد والشطرنج حراما مثل الخمر وإن كان ال ٌسكر.

                                                                                                                                                                               
 .5ٕٕ/ٔمعانً المرآن: (ٔ)
 .ٕٔٓٔ/ٗ(:ص22ٓٙأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .ٔٓ٘/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖ)
 .ٙٙ٘/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .25ٔ/ٖحكاه عنه ابن كثٌر: (٘)
 .ٖٕٗ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٙ)
 .1ٖٗ/٘تفسٌر الراؼب األصفهانً: (2)
 .ٕ٘/2تفسٌر المراؼً: (1)
 .ٕٓٓٔ/ٗ(:ص2ٙ5ٙأخرجه ابن أبً حاتم) (5)
 .2ٕ٘/ٓٔ(:صٖٕٕ٘ٔأخرجه الطبري) (ٓٔ)
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 وأٌضا فإن ابتداء اللعب ٌورث الؽفلة، فتموم تلن الؽفلة المستولٌة على الملب مكان
السكر، فإن كانت الخمر إنما حرمت ألنها تسكر فتصد باإلسكار عن الصبلة، فلٌحرم اللعب 

 .(ٔ)"بالنرد والشطرنج ألنه ٌؽفل وٌلهً فٌصد بذلن عن الصبلة
فؤي معصٌة أعظم وألبح من معصٌة تدنس صاحبها، وتجعله من أهل لال السعدي: 

كما تنماد البهٌمة الذلٌلة لراعٌها، وتحول  الخبث، وتولعه فً أعمال الشٌطان وشباكه، فٌنماد له
بٌن العبد وبٌن فبلحه، وتولع العداوة والبؽضاء بٌن المإمنٌن، وتصد عن ذكر هللا وعن الصبلة؟  

ولهذا عرض تعالى على العمول السلٌمة النهً عنها، ، فهل فوق هذه المفاسد شًء أكبر منها؟
انزجر عنها  -إذا نظر إلى بعض تلن المفاسد-عرضا بموله: }فهل أنتم منتهون{ ألن العالل 

 .(ٕ)"وكفت نفسه، ولم ٌحتج إلى وعظ كثٌر وال زجر بلٌػ
 الفوابد:

; ِلَمْوِله-ٔ كر ِمن بٌن ِذكِر هللاِ عزه وجله بلةِ لتَخصٌِصها بالذِّ ِ  :}فضٌلةُ الصه َوٌَُصدهكُْم َعْن ِذْكِر َّللاه
بَلةِ   . َشَرفِها وفَضِلها على ؼٌِرها، وهذا ٌدلُّ على {َْوَعِن الصه

ِ َوَعِن  :}أنه َكله ما صده عن ِذكِر هللا فهو ِمن أوامِر الشهٌطاِن; ِلمَْوِله -ٕ َوٌَُصدهكُْم َعْن ِذْكِر َّللاه
بَلةِ  ، وِذكُر هللا تبارن وتعالى ٌكوُن بالملِب واللِّسان والجوارحِ، فكلُّ ما صدهن عن ِذكِر هللِا {الصه
 .األشٌاِء، فهو من أواِمر الشٌطاِن وإراداتِه من هذه

أنه كله ما ولَع فً للبن ِمن التثالُل عن الصهبلة، فاعلْم أنهه من الشهٌطاِن، ومراِد الشٌطان;  -ٖ
بَلةِ  :}ِلمَْوِله ِ َوَعِن الصه  {. َوٌَُصدهكُْم َعْن ِذْكِر َّللاه

ٌَْطانُ ِإنه :}إثباُت اإلرادِة للشهٌطاِن; ِلَمْوِله-ٗ َوإِْذ لُْلنَا ِلْلَمبَلبَِكِة اْسُجُدوا :}، وهللا تعالى ٌمول{َما ٌُِرٌُد الشه
 . ، ولد جاَدَل ربهه عن إرادةٍ [ٖٗالبمرة: {]آِلَدَم فََسَجُدوا إِاله إِْبِلٌسَ 

ا إذا استحَكم تعسهر، -٘ ٌَنَشؤُ عنها ممه ا كانِت العداوةُ لد تزوُل أسبابُها، ذَكر ما  أو تَعذهر زوالُه، لَمه

ٌِْسرِ  :}فمال أي: فً تعاطٌهما; ألنه الَخْمَر تُزٌل العَْمَل، فٌزول المانُع  {،َواْلبَْؽَضاَء فًِ اْلَخْمِر َواْلَم
ؽابن والمحاَسدة، فربهما أدهى ذلن إلى حروٍب طوٌلٍة، وأموٍر َمهولة،  من إظهاِر الكاِمِن من الضه

 . وِجُب ذلن الحمَد على َمن َسَلبه مالَه، ونؽهص علٌه أحوالَهوالمٌِسُر ٌُذِهُب الماَل، فٌُ 
ٌِْسِر  :}فً لوِله تعالى-ٙ ٌْنَكُُم اْلعََداَوةَ َواْلبَْؽَضاَء فًِ اْلَخْمِر َواْلَم ٌَْطاُن أَْن ٌُولَِع َب إِنهَما ٌُِرٌُد الشه

بَلةِ  ِ َوَعِن الصه اآلٌةُ على تبٌٌِن مفاِسِد شُْرِب الخمِر وتعاطً التصرِت  {، َوٌَُصدهكُْم َعْن ِذْكِر َّللاه
المٌِسر، دون تَْبٌٌِن ما فً ِعباَدةِ األنصاِب واالستمساِم باألزالِم من الفَساِد; وذلن ألنه إلبلَع 
ر لَبَل هذه اآلٌِة ِمن ِحٌن الدُّخوِل فً اإلسبلِم; ألنههما من مآثِر َعمابِد  المسلمٌَن عنهما لد تَمره

رنِ  ًه عنهما بِخبلِؾ الَخْمر والمٌِسِر; فإنه ما الّشِ ، وألنهه لٌس فً النُّفوِس ما ٌُدافُِع الوازَع الشرع
 ًَ ; فلذلن أكهد النه ًه فٌهما من اللهذهات التً تُزِجً بالنُّفوِس إلى تَعاطٌهما لد ٌُدافِع الوزاَع الشرع

ًَ عن األنصاِب واألزالمِ  ا أكهد النه  . عنهما أشده ممه
الحضُّ على تْرِن هذه الخبابِث، واإللبلعِ عنها; ألنه  {،فََهْل أَْنتُْم ُمْنتَُهونَ  :}فً لوِله تعالى-2

العالَِل إذا نَظر إلى بعِض تِلن المفاسِد انزَجر عنها وكفهْت نْفسُه، ولم ٌَحتَْج إلى وْعٍظ كثٌٍر، وال 
   ٖٗ( .زجٍر بلٌػٍ 

، لال عوالبه الوخٌمة على الفرد والمجتمع واألمة بؤسرها نهى عن التفرق وبٌنوفً اآلٌة ال-1
ٌْنَكُُم اْلعََداَوةَ  تعالى: } ٌَْطاُن أَْن ٌُولَِع بَ لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "المسلم أخو المسلم ال و {،إِنهَما ٌُِرٌُد الشه

من  ٌحسب امرئ -وٌشٌر إلى صدره-ٌظلمه وال ٌخذله وال ٌحمره، التموى ههنا، التموى ههنا
 .(ٖ)"الشر أن ٌحمر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله

                                                             
 .5ٕٔ/ٙتفسٌر المرطبً: (ٔ)
 .ٖٕٗتفسٌر السعدي: (ٕ)
 تحرٌم باب/ والصلة البر كتاب/  ومسلم والتدابر التحاسد عن ٌنهى ما باب/  األدب كتاب/  البخاري أخرجه(ٖ)

 .والتباؼض التحاسد
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  .(ٔ)وٌمول علٌه الصبلة والسبلم: "المإمن للمإمن كالبنٌان ٌشد بعضه بعضاً"
: "أال أدلن على تجارة؟ " لال: -رضً هللا عنه-ولال علٌه الصبلة والسبلم ألبً أٌوب 

لال: "تسعى فً اإلصبلح بٌن الناس إذا تفاسدوا، وتمارب بٌنهم إذا بلى ٌا رسول هللا. 
 .(ٕ)تباعدوا"
المإمنٌن بالتحاب والتآلؾ ومحبة الخٌر والتعاون على البر  -ملسو هيلع هللا ىلص-وفً ممابلة أمر النبً  

 عن كل ما ٌوجب والتموى وفعل األسباب التً تموي ذلن وتنمٌة فً ممابلة ذلن نهى النبً ملسو هيلع هللا ىلص
تفرق المسلمٌن وتباعدهم وذلن لما فً التفرق والبؽضاء من المفاسد العظٌمة فالتفرق هو لرة 

أهل اإلسبلم أن ٌجتمعوا ، عٌن شٌاطٌن الجن واإلنس، ألن شٌاطٌن اإلنس والجن ال ٌودون من
ل بااللتزام على شًء فهم ٌرٌدون أن ٌتفرلوا ألنهم ٌعلمون أن التفرق تفتت للموة التً تحص

 واالتجاه إلى هللا عز وجل.
 بوجوه من التؤكٌد:فً هذه اآلٌة والتً لبلها ولد أكد هللا تحرٌم الخمر والمٌسر  -5

 أنه سماهما رجسا، والرجس كلمة تدل على منتهى ما ٌكون من المبح والخبث، ومن ثم أحدها:
 .وتمرٌرا إلثم شاربهاذما لها ، (ٖ)«الخمر أم الخبابث»:-ملسو هيلع هللا ىلص-لال 

أنه لرنها باألنصاب واألزالم التً هى من أعمال الوثنٌة وخرافات الشرن، ولد روى  والثانً:
 .(ٗ)«مدمن الخمر كعابد وثن»:ابن ماجه عن أبى هرٌرة لوله ملسو هيلع هللا ىلص 

 لرحمن.أنه جعلهما من عمل الشٌطان، لما ٌنشؤ عنهما من الشرور والطؽٌان وسخط ا والثالث:
 أنه جعل اجتنابهما سبٌبل للفبلح والفوز بالنجاة. والرابع:

أنه جعلهما مثارا للعداوة والبؽضاء، وهما من ألبح المفاسد الدنٌوٌة التً تولد كثٌرا والخامس:
 من المعاصً فى األموال واألعراض واألنفس.

وعماده وزاده  أنهما جعبل صادٌن عن ذكر هللا وعن الصبلة، وهما روح الدٌن والسادس:

 وعتاده.
 بٌان أضرار الخمر، والمٌسر:-5

 أوال: أضرار الخمر:
ؤما ضرر الخمر فً العمل فهو مسلم عند الناس، ولٌس ضرره فٌه خاصا بما ٌكون من ف

فساد التصور واإلدران عند السكر; بل السكر ٌضعؾ الموة العاللة، وكثٌرا ما ٌنتهً بالجنون، 
الفلوا لً نصؾ الحانات أضمن لكم االستؽناء "وألحد أطباء ألمانٌا كلمة اشتهرت كاألمثال وهً 

 .(٘)"والسجون –التكاٌا  -مستشفٌات والبٌمارستانات والمبلجا عن نصؾ ال
ولد لال األطباء: إن المسكر ال ٌتحول إلى دم كما تتحول سابر األؼذٌة بعد الهضم، بل 
ٌبمى على حاله، فٌزاحم الدم فً مجارٌه فتسرع حركة الدم، وتختل موازنة الجسم، وتتعطل 

 الطبٌعً المعتدل. وظابؾ األعضاء أو تضعؾ، وتخرج عن وضعها
فمن تؤثٌره فً اللسان إضعاؾ حاسة الذوق، وفً الحلك االلتهاب، وفً المعدة ترشٌح  -

 العصارة الفاعلة فً الهضم حتى ٌؽلظ نسٌجها وتضعؾ حركتها، ولد ٌحدث فٌها احتمانا
والتهابا، وفً األمعاء التمرح، وفً الكبد تمدٌده وتولٌد الشحم الذي ٌضعؾ عمله، وكل 

 تعلك بما ٌسمونه الجهاز الهضمً.هذا ٌ

                                                             
 تراحم باب/  والصلة البر كتاب/ ومسلم بعضاً، بعضهم المإمنٌن تعاون باب/ األدب كتاب/ البخاري أخرجه.(ٔ)

 .وتعاطفهم المإمنٌن
/ ومسلم نحوه، أو المتل علٌه خاؾ إذا أخوه إنه: لصاحبه الرجل ٌمٌن باب/  اإلكراه كتاب/  البخاري أخرجه(ٕ)

 .الظلم تحرٌم باب/ والصلة البر كتاب
 .ٗٗ باب األشربة كتاب فً النسابً رواه(ٖ)
، وصححه األلبانى. ٕٔ/ ٘، والبٌهمً فً "شعب اإلٌمان" ٘ٔ٘/ ٖ، 5ٕٔ/ ٔأخرجه البخاري فً تارٌخه (ٗ)

 .2ٖ2٘برلم  ٕ٘ٓ/ ٘انظر: "صحٌح الجامع الصؽٌر" 
 .ٕٓٙ/ٕانظر: تفسٌر المنار: (٘)
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ومن تؤثٌره فً الدم أنه بممازجته له ٌعوق دورته ولد ٌولفها أحٌانا فٌموت السكور  -
فجؤة، وٌضعؾ مرونة الشراٌٌن فتتمدد وتؽلظ حتى تنسد أحٌانا فٌفسد الدم، ولو فً 
 بعض األعضاء، فتكون الؽنؽرٌنا التً تمضً بمطع العضو الذي تظهر فٌه لببل ٌسري

 الفساد إلى الجسد كله فٌكون هالكا، وتصلب الشراٌٌن ٌسرع الشٌخوخة والهرم.
 ومن تؤثٌره فً جهاز التنفس إضعاؾ مرونة الحنجرة، وتهٌٌج شعب التنفس، -

وأهون ضرر ذلن بحة الصوت والسعال، وأعظمها تدرن الربة; أي: السل الفاتن بالشبان 
 والماطع لجمٌع لذات اإلنسان.

ً المجموع العصبً فهو الذي ٌولد الجنون وٌهلن النسل، فولد السكور ال وأما تؤثٌره ف -
ٌكون نجٌبا، وولد ولده ٌكون شرا من ولده وأضعؾ بدنا وعمبل، ولد ٌإدي تسلسل هذا 
الضعؾ إلى انمطاع النسل ألبتة، وال سٌما إذا جرى األبناء على طرٌك اآلباء كما هو 

 الؽالب.
لوع النزاع والخصام بٌن السكارى بعضهم مع ومن مضرات الخمر فً التعامل و -

بعض، وبٌنهم وبٌن من ٌعاشرهم وٌعاملهم، تثٌر ذلن أدنى بادرة من أحدهم، فٌوؼلون 
فٌه حتى ٌكون عداوة وبؽضاء. وهذه العلة فً التحرٌم من أكبر العلل فً نظر الدٌن; 

بٌنكم العداوة إنما ٌرٌد الشٌطان أن ٌولع }ولذلن ورد بها النص فً سورة المابدة: 
 [.5ٔ: ٘] {والبؽضاء فً الخمر والمٌسر

ومنها إفشاء السر، وهو ضرر ٌتولد منه مضرات كثٌرة، وال سٌما إذا كان السر ٌتعلك  -
 بالحكومة وسٌاسة الدولة ومصالحها العسكرٌة، وعلٌها ٌعتمد الجواسٌس.

بلمه وحركاته ومنها الخسة والمهانة فً أعٌن الناس; فإن السكران ٌكون فً هٌبته وك -
بحٌث ٌضحن منه وٌستخؾ به كل من ٌراه، حتى الصبٌان; ألنه ٌكون ألل منهم عمبل، 

وأبعد عن التوازن فً حركاته وأعماله، والضبط فً أفكاره وألواله، وٌنملون عن 
السكارى من النوادر الؽرٌبة ما ٌكفً فً ردع من له شرؾ وعمل عن الخمر، فٌراجع 

اضرة، ومما ذكر عن المحدثٌن: أن ابن أبً الدنٌا مر ذلن فً كتب األدب والمح
بسكران وهو ٌبول فً ٌده وٌمسح به وجهه كهٌبة المتوضا، وٌمول: الحمد هلل الذي 
جعل اإلسبلم نورا والماء طهورا، وعرض بعضهم شرب الخمر على أحد فصحاء 

  من؟المجانٌن فمال له المجنون: أنت تشرب لتكون مثلً، فؤنا أشرب ألكون مثل 
ومنها أن جرٌمة السكر تؽري بجمٌع الجرابم التً تعرض للسكران وتجرئ علٌها، وال  -

سٌما الزنا والمتل، وبلؽنً أن جمٌع الذٌن ٌختلفون إلى مواخٌر الزنا ال ٌذهبون إلٌها إال 
 وهم سكارى; ألن ؼٌر السكران تنفر نفسه من هذه الماذورات المبتذلة مهما تكن

لخمر أم الخبابث كما ورد فً الحدٌث، فهذه إشارة إلى مضراتها خسٌسة; ولذلن سمٌت ا
 فً النفس من حٌث األخبلق واآلداب.

 :(ٔ)ومن مضراتها المالٌة أنها تستهلن المال وتفنً الثروة كما لال عنترة -
 مالً وِعرِضً وافٌِر لَْم ٌَُكلَمِ                    فإذا َشِرْبُت فإنّنً ُمْستَهِلٌن 

الخمر مذهبة للثروة فً زمن من األزمنة كزماننا هذا، وال فً مكان كهذه ولم تكن 
الببلد; فإن أنواع الخمر كثرت فٌها، ومنها ما هو ؼالً الثمن جدا، ثم إن المتجرٌن بها كثٌرا ما 
ٌمرنون بٌنها وبٌن المٌادة إلى الزنا، وفً مصر الماهرة بٌوت للفسك تجمع بٌن الخمر والنساء 

المؽنٌات، ٌدخلها الرجال زرافات وأفذاذا، وٌتبارون ثم فً النفمة حتى لٌخسر والرالصات و
الرجل فً لٌلته المبٌن واأللوؾ. وإن الخمار الرومً الفمٌر لٌفتح فً إحدى المرى والمزارع من 
هذه الببلد حانة صؽٌرة فبل تزال تتسع بما تبتلع من ثروة األهالً وؼبلت أرضهم حتى تبتلع 

 فتكون أموالها وؼبلتها ولطنها وتجارتها فً ٌد  صاحب الحانة. المرٌة كلها،

                                                             
 .51ٔ، وشرح المصابد العشر للتبرٌزي:ٖٕٗفً معلمته المشهورة، انظر: شرح المعلمات السبع للزوزنً:  (ٔ)
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ولد عم الببلء بالخمر هذا المطر بما ألهله من االستعداد لال الشٌخ دمحم رشٌد رضا:"
 .(ٔ)"للتملٌد حتى لٌل: إن ما ٌصرؾ فً مصر على الخمر ٌعدل ما ٌصرؾ فً فرنسا كلها

ومن مضرات الخمر فً الدٌن من حٌث روحه ووجهة العبد إلى هللا تعالى أن السكران  -
ال تتؤتى منه عبادة من العبادات وال سٌما الصبلة التً هً عماد الدٌن; ولذلن لال تعالى 

 .{وٌصدكم عن ذكر هللا وعن الصبلة}فً آٌة المابدة بعد ما تمدم آنفا: 
ر كبٌرا، ولد ٌشتبه بعض المبتلٌن بشرب الخمر فً الخم ضررفهذا شًء من البٌان لكون 

بعض تلن المضرات الصحٌة، أو ٌتوهمون أنه ٌسهل علٌهم التولً منها، وهٌهات هٌهات لما 
زمنا طوٌبل  -الذي ٌسمى الكحول أو الؽول  -ٌتوهمون; فإن المزاج الذي ٌتحمل سم الخمر 

ن هإالء المبتلٌن ٌمٌسون على النادر بحٌث ٌؽتر الناس بحسن صحة صاحبه للٌل فً الناس، ولك
وٌجهلون األصل الؽالب، وهو أنه ال ٌكاد ٌسلم مدمن السكر من ضرره فً جسمه أو عمله 
ومداركه أو ولده وذرٌته، بل تجتمع كلها فً الؽالب. وأما المضرات المعنوٌة فٌمل فً معتادي 

 ا.السكر من ٌحفل بها، على أن منهم من ٌرى أنه ٌسهل علٌه تجنبه
 ثانٌا:أضرار المٌسر:

 :المٌسر أضراروأما كون 
فمد جاء فٌه ما جاء فً الخمر من كونه ٌورث العداوة والبؽضاء، وٌصد عن ذكر هللا   -

جمٌع أنواع الممار المعروفة فً  وعن الصبلة، وهذا ظاهر فً مٌسر العرب، وفً
 ٌظهر جمٌع فإنه على كونه مٌسرا ال شن فٌه ال "الٌانصٌب"عصرنا إال ما ٌسمونه 
 .(ٕ)مفاسده فً بعض أنواعه

                                                             
 .ٕٔٙ/ٕتفسٌر المنبلار: (ٔ)

هو عبارة عن مال كثٌر تجمعه بعض الحكومات أو الجمعٌات أو الشركات من ألوؾ : مٌسر الٌانصٌب(ٕ)
كبٌرا كعشرة آالؾ منه لعدد للٌل من دافعً المال  مثبل تجعل جزءا -جنٌه  -من الناس كمابة ألؾ دٌنار 

كمابة مثبل ٌمسم بٌنهم بطرٌمة المٌسر وتؤخذ هً البالً; ذلن بؤن تطبع أورالا صؽٌرة كؤنواط المصارؾ 
المالٌة )بنن نوت( تسمى أوراق )الٌانصٌب( تجعل ثمن كل واحدة منها دٌنارا واحدا مثبل ٌطبع علٌها، 

تً تعطً ربحا لمشتري هذه األوراق مابة سهم أو نصٌب تعرؾ باألرلام العددٌة وتجعل العشرة آآلالؾ ال
وٌطبع على الورلة المشتراة عددها وما تربحه كل واحدة من العشر األوابل  -جمع نمرة  -وتسمى النمر 

ب، ذلن منها، وتجعل بالٌها للتسعٌن البالٌة من المابة بالتساوي بترتٌب كترتٌب أزالم المٌسر ٌسمونه السح
بؤنهم ٌتخذون لطعا صؽٌرة من المعدن ٌنمش فً كل واحدة منها عدد من أرلام الحساب ٌسمونه نمرة من 
واحدة إلى مابة ألؾ إذا كان المبٌع من األوراق مابة ألؾ، وٌضعونها فً وعاء من المعدن كروي الشكل 

ة خرج منها نمرة من تلن النمر، فإذا كخرٌطة األزالم )المداح( التً بٌناها آنفا، فٌها ثمبة كلما أدٌرت مر
كان ٌوم السحب أدٌرت بعدد األرلام الرابحة فما خرج منها أوال سمً النمرة األولى مهما ٌكن عددها، 
وهً التً ٌعطى حاملها النصٌب األكبر من الربح كالمدح المعلى عند العرب، وما خرج منها ثانٌا سمً 

الذي ٌلً األول، حتى إذا ما انتهى عدد النمر الرابحة ولؾ السحب النمرة الثانٌة، وٌعطى حاملها النصٌب 
 عنده وكان البالً خاسرا.

وأما كون هذا النوع ال ٌظهر فٌه ما فً سابر األنواع من ضرر العداوة والبؽضاء والصد عن ذكر هللا وعن 
 الصبلة; فؤلن دافعً المال فٌه ال ٌجتمعون عند السحب

ألطار بعٌدة عن موضعه، وال ٌعملون له عمبل آخر فٌشؽلهم عن الصبلة أو ولد ٌكونون فً ببلد أو 
ذكر هللا تعالى كممار الموابد المشهورة، وال ٌعرؾ الخاسر منهم فردا أو أفرادا أكلوا ماله فٌبؽضهم وٌعادٌهم 

ت والمدارس كمٌسر العرب ولمار الموابد ونحوه، وكثٌرا ما ٌجعل )الٌانصٌب( لمصلحة عامة كإنشاء المستشفٌا
الخٌرٌة وإعانة الفمراء، أو مصلحة دولٌة وال سٌما اإلعانات الحربٌة، والحكومات التً تحرم الممار تبٌح 
)الٌانصٌب( الخاص باألعمال الخٌرٌة العامة أو الدولٌة. ولكن فٌه مضار الممار األخرى، وأظهرها أنه طرٌك 

عٌن أو منفعة، هذا محرم بنص المرآن كما تمدم فً ألكل أموال الناس بالباطل; أي: بؽٌر عوض حمٌمً من 
لتربٌة  محله، ولد ٌمال: إن المال الذي ٌبنى به مستشفى لمعالجة المرضى أو مدرسة لتعلٌم أوالد الفمراء أو ملجؤ

اللمطاء ال ٌظهر فٌه معنى أكل أموال الناس بالباطل إال فً آخذي ربح النمر الرابحة دون آخذي بمٌة المال من 
ٌة أو حكومة، وهو على كل حال لٌس فٌه عداوة وال بؽضاء ألحد معٌن كالذي كان ٌؽرم ثمن الجزور عند جمع

 [.ٕٗٙ-ٖٕٙ/ٕ]انظر: تفسٌر المنار:العرب، ولٌس فٌه صد عن ذكر هللا وعن الصبلة.
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إفساد التربٌة بتعوٌد النفس الكسل وانتظار الرزق من األسباب  :ومن مضرات المٌسر  -
الوهمٌة، وإضعاؾ الموة العملٌة، بترن األعمال المفٌدة فً طرق الكسب الطبٌعٌة، 

 .(ٔ)وإهمال الٌاسرٌن )الممامرٌن( للزراعة والصناعة والتجارة التً هً أركان العمران
نتمال من الؽنى إلى الفمر فً ساعة تخرٌب البٌوت فجؤة باال -وهو أشهرها  -ومنها  -

واحدة، فكم من عشٌرة كبٌرة نشؤت فً الؽنى والعز، وانحصرت ثروتها فً رجل 
أضاعها علٌها فً لٌلة واحدة فؤصبحت ؼنٌة وأمست فمٌرة ال لدرة لها على أن تعٌش 

 .(ٕ) على ما تعودت من السعة وال ما دون ذلن
 

 المرآن
َ َوأَِطٌ ٌْتُْم فَاْعلَُموا أَن َما َعلَى َرسُوِلنَا اْلباََلُغ اْلُمبٌُِن }َوأَِطٌعُوا ّللا  سُوَل َواْحَذُروا فَِإْن تََول  عُوا الر 

 [4ٕ({ ]المائدة : 4ٕ)
 التفسٌر:
طاعة هللا وطاعة رسوله دمحم ملسو هيلع هللا ىلص فً كل ما تفعلون وتتركون، واتموا هللا  -أٌها المسلمون-وامتثلوا 
فً ذلن، فإن أعرضتم عن االمتثال فعملتم ما نهٌتم عنه، فاعلموا أنما على رسولنا دمحم ورالبوه 

 ملسو هيلع هللا ىلص الببلغ المبٌن.
سُوَل{ ]المابدة : لوله تعالى:  َ َوأَِطٌعُوا الره أٌها -وامتثلوا  ، أي:"[5ٕ}َوأَِطٌعُوا َّللاه

 .(ٖ)" فً كل ما تفعلون وتتركونطاعة هللا وطاعة رسوله دمحم ملسو هيلع هللا ىلص -المسلمون
 .(ٗ)"فً تحرٌم الخمر والمٌسر واألنصاب واألزالم :ٌعنً لال سعٌد بن جبٌر:" 
 .(٘)"فٌما أمرا به لال البٌضاوي:أي:" 
لما حرم الخمر، وأمر باالجتناب عنها; ندبهم إلى طاعة هللا والرسول،  لال السمعانً:" 

 .(ٙ)"والتولً
 .(2)" فً ذكر الرسول تؤكٌدا {،أطٌعوا}وكرر  لال ابن عطٌة:" 

تؤكٌد للتحرٌم،  {وأطٌعوا هللا وأطٌعوا الرسول واحذروا}لوله تعالى:  لال المرطبً:"
لما كان  {،وأطٌعوا هللا}وتشدٌد فً الوعٌد، وامتثال لؤلمر، وكؾ عن المنهً عنه، وحسن عطؾ

 .(1)"فً ذكر الرسول تؤكٌدا {،وأطٌعوا}وكرر ،انتهوا :فً الكبلم المتمدم معنى
أي أطٌعوا هللا تعالى فٌما أمركم به من اجتناب الخمر  لال الشٌخ دمحم رشٌد رضا:" 

واألزالم أو أشد اجتنابا فً كل شًء، أطٌعوا  والمٌسر وؼٌرهما، كما تجتنبون األنصاب
مر الرسول فٌما بٌنه لكم مما نزله هللا علٌكم، ومنه لوله: " كل مسكر خمر وكل خ

 .(ٔٔ)"واتموا هللا ورالبوه فً ذلن ، أي:"[5ٕ}َواْحذَُروا { ]المابدة : لوله تعالى:
 .(ٕٔ)"المحارم والمناهً لال الواحدي، والبؽوي:أي:" 

                                                             
 .ٖٕٙ/ٕانظر: تفسٌر المنار: (ٔ)
 .ٕٗٙ--ٕٓٙ/ٕانظر: تفسٌر المنار: (ٕ)
 .ٖٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٕٔٓٔ/ٗ(:ص22ٔٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .ٕٗٔ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (٘)
 .ٗٙ/ٕتفسٌر السمعانً: (ٙ)
 .ٖٕٗ/ٕالمحرر الوجٌز: (2)
 .5ٖٕ/ٙتفسٌر المرطبً: (1)
 حبان وابن ٕٙ «األشربة» فً وأحمد( 52ٕو 5ٕٙ/ 1) والنسابً 1ٙٔٔ والترمذي 25ٖٙ داود أبو أخرجه(5)

 حماد عن طرق من ٖٖٔٓ والبؽوي( 11ٕ/ 1) والبٌهمً( 1ٕٗ/ ٗ) والدارلطنً( ٕٙٔ/ ٗ) والطحاوي ٖٙٙ٘
 .زٌد بن

 .٘٘/2تفسٌر المنار: (ٓٔ)
 .ٖٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
 .5ٗ/ٖ، وتفسٌر البؽوي:ٖٖ٘انظر: الوجٌز للواحدي: (ٕٔ)
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 .(ٔ)"واحذروا ما نهٌا عنه أو مخالفتهما لال البٌضاوي:أي:" 
مخالفتهما فً ذلن فٌدخل فٌه مخالفة أمرهما ونهٌهما فً الخمر  :أي لال أبو السعود:" 

 .(ٕ)"والمٌسر دخوال أولٌا
وكونوا حذرٌن خاشٌن، ألنهم إذا حذروا دعاهم الحذر إلى اتماء  لال الزمخشري:اي:" 

كل سٌبة وعمل كل حسنة. وٌجوز أن ٌراد: واحذروا ما علٌكم فً الخمر والمٌسر، أو فً ترن 
 .(ٖ)"رسولطاعة هللا وال

أي احذروا عصٌانهما أو ما ٌصٌبكم إذا خالفتم أمرهما من  لال الشٌخ دمحم رشٌد رضا:" 
}  فتنة الدنٌا وعذاب اآلخرة، فإنه حرام علٌكم إال ما ٌضركم فً دنٌاكم وآخرتكم، لال تعالى:

 .(ٗ)"[ٌُِٖٙصٌَبُهْم َعذَاٌب أَِلٌم{ ]النور :  فَْلٌَْحذَِر الهِذٌَن ٌَُخاِلفُوَن َعْن أَْمِرِه أَْن تُِصٌبَُهْم فِتْنَةٌ أَوْ 
ٌْتُْم{ ]المابدة : لوله تعالى:  فإن أعرضتم عن االمتثال فعملتم ما نهٌتم  ، أي:"[5ٕ}فَإِْن تََوله

 .(٘)"عنه
 .(ٙ)"عن الطهاعةلال الواحدي:أي:" 
 .(2)"أي فإن تولٌتم وأعرضتم عن الطاعة لال الشٌخ دمحم رشٌد رضا:" 
 .(1)"أعرضتم عن طاعتها :ٌعنً سعٌد بن جبٌر:"لال  
أعرضتم عن االمتثال بما أمرتم به من االجتناب عن الخمر  :أي لال أبو السعود:" 

 .(5)"والمٌسر وعن طاعة هللا تعالى وطاعة رسوله ملسو هيلع هللا ىلص واالحتراز عن مخالفتهما
فإن }عذاب اآلخرة، فمال:حذر فً مخالفة األمر، وتوعد من تولى ب لال المرطبً:" 

 .(ٓٔ)"خالفتم :أي {،تولٌتم
فاعلموا أنما  ، أي:"[5ٕ}فَاْعلَُموا أَنهَما َعلَى َرسُوِلنَا اْلبَبَلغُ اْلُمِبٌُن{ ]المابدة : لوله تعالى: 

 .(ٔٔ)"على رسولنا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص الببلغ المبٌن

 .(ٕٔ)"فلٌس علٌه إاله الببلغ فإن أطعتم وإاله استحممتم العماب لال الواحدي:أي:" 
فاعلموا أنكم لم تضروا بتولٌكم الرسول، ألن الرسول ما كلؾ إال  لال الزمخشري:اي:" 

 .(ٖٔ)"الببلغ المبٌن باآلٌات، وإنما ضررتم أنفسكم حٌن أعرضتم عما كلفتم
سول ملسو هيلع هللا ىلص بتولٌكم، فإنما علٌه الببلغ أي فاعلموا أنكم لم تضروا الر لال البٌضاوي:أي:" 

 .(ٗٔ)"ولد أدى، وإنما ضررتم به أنفسكم
فاعلموا أنما على رسولنا أن ٌبٌن لكم دٌننا وشرعنا، ولد  لال الشٌخ دمحم رشٌد رضا:" 

بلؽه وأبانه ولرن حكمه بؤحكامه وعلٌنا نحن الحساب والعماب وسترونه فً إبانه، كما لال: } 
ٌْنَا اْلِحَساُب{ ]الرعد :  ٌَْن اْلبَبَلغُ َوَعلَ  .(٘ٔ)"وإنما الحساب ألجل الجزاء، [ٓٗفَإِنهَما َعلَ

                                                             
 .ٕٗٔ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (ٔ)
 .2ٙ/ٖتفسٌر أبً السعود: (ٕ)
 .2ٙٙ/ٔالكشاؾ: (ٖ)
 .٘٘/2تفسٌر المنار: (ٗ)
 .ٖٕٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٖٖ٘الوجٌز: (ٙ)
 .٘٘/2تفسٌر المنار: (2)
 .ٕٔٓٔ/ٗ(:ص22ٔٙأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .2ٙ/ٖتفسٌر أبً السعود: (5)
 .5ٖٕ/ٙتفسٌر المرطبً: (ٓٔ)
 .ٖٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
 .ٖٖ٘الوجٌز: (ٕٔ)
 .2ٙٙ/ٔالكشاؾ: (ٖٔ)
 .ٕٗٔ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (ٗٔ)
 .٘٘/2تفسٌر المنار: (٘ٔ)
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 ،ثم حذر تعالى من مخالفة األمر وتوعد من تولى بعذاب اآلخرة "لال ابن عطٌة:أي: 
 .(ٔ)"إنما على الرسول أن ٌبلػ وعلى المرسل أن ٌعالب أو ٌثٌب بحسب ما ٌعصى أو ٌطاع :أي

أن ٌبٌن  :ٌعنً {،الببلغ المبٌن} ، "(ٕ)"دمحما ملسو هيلع هللا ىلص :ٌعنً {،رسولنا} لال سعٌد بن جبٌر:" 
 ..(ٖ)"فة أعمال المإمنٌن وما أعد لهم فً أموالهمتحرٌم ذلن. فً ص

رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أنه لال: "كل مسكر حرام، وإن ختما على هللا أن ال ابن عمر عن عن 
ٌشربه عبد فً الدنٌا إال سماه هللا تعالى ٌوم المٌامة من طٌنة الخبال، هل تدرون ما طٌنة الخبال؟ 

 .(ٗ)" لال: "عرق أهل النار"
أشهد أنً سمعت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وهو ٌمول:لعن هللا "لال: أٌضا عن عبد هللا بن عمر و

الخمر وشاربها وسالٌها وبابعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إلٌه وآكل 
 .(٘)ثمنها"

ولد فعل ذلن بكما " ،}فاعلموا أنما على رسولنا الببلغ المبٌن{ لوله:لال أبو السعود: فً  
ال مزٌد علٌه وخرج عن عهدة الرسالة أي خروج ولامت علٌكم الحجة وانتهت األعذار 
وانمطعت العلل وما بمً بعذ ذلن إال العماب وفٌه من عظم التهدٌد وشدة الوعٌد ما ال ٌخفى وأما 

لببلغ المبٌن ما لٌل من أن المعنى فاعلموا أنكم لم تضروا بتولٌكم الرسول ألنه ما كلؾ إال ا
باآلٌات ولد فعل وإنما ضررتم أنفسكم حٌن أعرضتم عما كلفتموه فبل ٌساعده الممام إذ ال ٌتوهم 
منهم ادعاء أنهم بتولٌهم ٌضرونه ملسو هيلع هللا ىلص حتى ٌرد علٌهم بؤنهم ال ٌضرونه وإنما ٌضرون 

 .(ٙ)"أنفسهم
 الفوابد:

َ َوأَطِ :}فً لوله تعالى-ٔ سُولَوأَِطٌعُوا َّللاه بٌاُن أنه طاعةَ هللا وطاعةَ رسوِله واحدةٌ،  {، َ ٌعُوا الره
فَمن أطاَع هللا فمْد أطاَع الرسوَل، وَمن أطاع الرسوَل فمد أطاع هللاَ، وذلن شامٌل للِمٌاِم بما أَمر 

بحموِق  هللاُ به ورسولُه من األعمال واأللواِل، الظاهرِة والباِطنة، الواجبِة والمستحبهِة، المتعلِّمة
ا نهى هللا ورسولُه عنه كذلن  . هللاِ وحموِق َخْلِمه، واالنتهاِء عمه

ه، وال ٌبُلُم علٌه;  -ٕ ًُّ صلهى هللاُ علٌه وسلهَم ال ٌضرُّ ا ٌدعو إلٌه النب ًَ الناِس عمه أنه تولِّ
ه ; ألنهه {فَاْعلَُموا أَنهَما َعلَى َرسُوِلنَا اْلبَبَلغُ اْلُمِبٌنُ :}ِلمَْوِله إذا كان لٌس علٌه إاله الببلغُ، فإنهه لن ٌضره

ٌَمبَل  ه أاله  ع على ذلن: أنه الداعٌةَ إلى هللا فً ولتِنا وفٌما لْبلَه ال ٌضرُّ تولٌِّهم وال ٌبُلم علٌه، وٌتفره
َح نْفَسه بؤنهه أدهى الواِجَب، وأاله ٌحز َن بعدم لبوِلهم الناُس منه; ألنهه أدهى الواجَب، وٌَنبؽً أن ٌَُفّرِ

سوِل صلهى هللا علٌه وسلهم ا  :}دعوتَه; ألنه هللا تعالى لال للره ٌٍْك ِممه ٌِْهْم َواَل تَُن فًِ َض َواَل تَْحَزْن َعلَ
، لكن ربهما نمول: ٌحزُن لعدِم لَبوِل الشهرٌعة، ال لعدِم لبوِلهم منه، والفرُق [2ٕٔالنحل: {]ٌَْمكُُرونَ 

 . بٌن هذا وهذا واضحٌ 
ِ صلهى هللاُ علٌه وسلهَم; ِلمَْوِله -ٖ ًّ جوعِ إلى لوِل النب فَاْعلَُموا أَنهَما َعلَى َرسُوِلَنا اْلبَبَلُغ  :}وجوُب الرُّ

 .أن نموَم بالواِجبِ  -نحن -، وأنهه علٌه الصهبلةُ والسهبلُم لام بالواِجب، فعلٌنا{اْلُمبٌِنُ 
ًه صلهى هللا علٌه وسلهم ال  {أَنهَما َعلَى َرسُوِلنَا اْلبَبَلغُ اْلُمبٌِنُ  فَاْعلَُموا:}ٌُستَفاُد ِمْن لَْوِله-ٗ أنه النب

  . ٌَستطٌُع أْن ٌَهِدَي أحًدا; ألنهه بلهَػ الببلَغ المبٌَن، ومع ذلن حَصلِت المخالفةُ والتولًِّ

                                                             
 .ٖٕٗ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٔ)
 .ٕٔٓٔ/ٗ(:ص22ٖٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .ٕٔٓٔ/ٗ(:ص22ٗٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 ضعٌؾ، وهو لدامة، بن الملن عبد وفٌه، 5٘/ٖومعالم التنزٌل: ،ٖٙ٘/  ٔٔ: السنة شرح فً البؽوي أخرجه(ٗ)

 فً( ٕٕٓٓ) برلم مسلم، عند جابر حدٌث منها وؼٌره هللا عبد بن جابر عن صحٌحة أحادٌث عدة له وٌشهد
 .(ٖٕٓٓ) برلم مسلم عند عمر ابن وحدٌث األشربة

 ،11٘ٔ/  ٖ( : ٖٕٓٓ) برلم...  منها ٌتب لم ٔإذ الخمر شرب من عموبة باب األشربة، فً مسلم خرجه(٘)
 .5٘/ٖ، ومعالم التنزٌل:ٖ٘٘/  ٔٔ: السنة شرح فً والبؽوي

 .2ٙ/ٖتفسٌر أبً السعود: (ٙ)
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د ال لرٌبا منه، لم ٌإكد تحرٌم شًء فً المرآن مثل هذا التؤكٌ لال الشٌخ دمحم رشٌد رضا:"-٘
وحكمته شدة افتتان الناس بشرب الخمر، وكذا المٌسر، وتؤولهم كل ما ٌمكن تطرق االحتمال إلٌه 
من أحكام األدٌان التً تخالؾ أهواءهم، كما أولت الٌهود أحكام التوراة فً تحرٌم أكل أموال 

خمور بتسمٌتها الناس بالباطل كالربا وؼٌره، وكما استحل بعض فساق المسلمٌن شرب بعض ال
بؽٌر اسمها، إذ لالوا هذا نبٌذ ال ٌسكر إال الكثٌر منه، ولد أحل ما دون المدر المسكر منه فبلن 

 وفبلن ٌمولون ذلن فٌما هو خمر ال حظ لهم من شربه إال السكر.
بل تجرأ بعض ؼبلة الفساق على المول بؤن هذه اآلٌات ال تدل على تحرٌم الخمر، ألن هللا لال: 

فانتهوا عنه، ولال  :ولم ٌمل {،فهل أنتم منتهون}بوه( ولم ٌمل: حرمته فاتركوه، ولال: )فاجتن
بعضهم: سؤلنا هل أنتم منتهون؟ فملنا: ال، ثم سكت وسكتنا وٌصدق على هإالء لوله 

وٌمكن أن ٌمال: إن هذا الؽلو للما ٌصدر  ،[ٔ٘تعالى:}اتهَخذُوا ِدٌنَُهْم لَْهًوا َولَِعبًا { ]األعراؾ : 
 عمن كان صحٌح اإلٌمان فما لاله تعالى أبلػ من تحرٌمه مما لالوا.

والطاعة كما  أما المإمنون فمد لالوا انتهٌنا ربنا ولال بعضهم: انتهٌنا أكدوا االستجابة
فكان  م تحرٌمها،أكد علٌهم التحرٌم، وكان فٌهم المدمنون للخمر من عهد الجاهلٌة حتى شك علٌه

 .(ٔ)"أشد من جمٌع التكالٌؾ الشرعٌة
 

 المرآن
اِلَحاِت ُجنَاٌح فٌَِما َطِعُموا إِذَا َما ات مَْوا َوآَمنُوا َوَعِملُوا  ٌَْ  َعلَى ال ِذٌَن آَمنُوا َوَعِملُوا الص  }لَ

 ُ اِلَحاِت ثُم  ات مَْوا َوآَمنُوا ثُم  ات مَْوا َوأَْحَسنُوا َوّللا   [4ٖ({ ]المائدة : 4ٖ ٌُِحبُّ اْلُمْحِسنٌَِن )الص 
 التفسٌر:

لٌس على المإمنٌن الذٌن شربوا الخمر لبل تحرٌمها إثم فً ذلن، إذا تركوها واتموا سخط هللا 

وآمنوا به، ولدهموا األعمال الصالحة التً تدل على إٌمانهم ورؼبتهم فً رضوان هللا تعالى 
هلل عز وجل وإٌمانا به، حتى أصبحوا ِمن ٌمٌنهم ٌعبدونه، وكؤنهم عنهم، ثم ازدادوا بذلن مرالبة 

 ٌرونه. وإن هللا تعالى ٌحب الذٌن بلؽوا درجة اإلحسان حتى أصبح إٌمانهم بالؽٌب كالمشاهدة.
اِلَحاِت ُجَناٌح فٌَِما َطِعُموا{ ]المابدة : لوله تعالى:  ٌَْس َعلَى الهِذٌَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصه  ،[5ٖ}لَ

 .(ٕ)"لٌس على المإمنٌن الذٌن شربوا الخمر لبل تحرٌمها إثم فً ذلن أي:"
ٌعنً:  {،وآمنوا}ٌعنً: شربوا لبل تحرٌمها، إذا ما اتموا الشرن،  لال السمرلندي:أي:" 

 .(ٖ)"صدلوا بوحدانٌة هللا تعالى، والمرآن وعملوا الصالحات
أى شًء طعموه من  أن المإمنٌن ال جناح علٌهم فً :ٌعنى لال الزمخشري:" 
 .(ٗ)"المباحات
 ،لبل التحرٌم، إذا كانوا محسنٌن متمٌن :ٌعنً عن علً بن ابً طلحة: لال ابن عباس:" 

من الحرام لبل  {،لٌس على الذٌن آمنوا وعملوا الصالحات جناح فٌما طعموا: }ولال مرة أخرى
م علٌهم  .(٘)"أن ٌحره

ٌعنً بذلن رجاال من أصحاب النبً صلى هللا علٌه  وفً رواٌة اخرى عن ابن عباس:" 
م م الخمر، فلم ٌكن علٌهم فٌها جناح لبَل أن تحره  .(ٙ)"وسلم ماتوا وهم ٌشربون الخمر لبل أن تحره

لٌس على الذٌن آمنوا وعملوا الصالحات جناح فٌما }فً لول هللا تعالى:" وعن مجاهد: 
 .(2)"دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ببدٍر وأُحدلمن كان ٌشرب الخمَر ممن لتل مع  {،طعموا

                                                             
 .ٙ٘-٘٘/2تفسٌر المنار: (ٔ)
 .ٖٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .2ٔٗ/ٔبحر العلوم: (ٖ)
 .2ٙٙ/ٔالكشاؾ: (ٗ)
 .1ٔ٘/ٓٔ(:صٖٖٕ٘ٔأخرجه الطبري) (٘)
 .1ٔ٘/ٓٔ(:صٖٕٗ٘ٔأخرجه الطبري) (ٙ)
 .1ٕ٘/ٓٔ(:صٖٕ٘٘ٔأخرجه الطبري) (2)
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ًه هللا ملسو هيلع هللا ىلص فمالوا: إخواننا الذٌن  لال الضحان:"  مت، سؤلوا نب هذا فً شؤن الخمر حٌن حّرِ
 .(ٔ)"ماتوا وهم ٌشربونها؟ فؤنزل هللا تعالى ذكره هذه اآلٌة

 :فً تفسٌر هذه اآلٌةسمعت شٌخا من شٌوخنا ممن لد سمع العلم ٌمول ": دالولٌلال  
 .(ٕ)"من الخمر لبل تحرٌمها {،وعملوا الصالحات جناح فٌما طعموا}

وما كان هللا :}وهذا نظٌر سإالهم عمن مات على المبلة األولى، ونزلت لال ابن عطٌة:" 
ولما كان أمر المبلة خطٌرا ومعلما من معالم الدٌن تخٌل لوم  ،[ٖٗٔ]البمرة:  {لٌضٌع إٌمانكم

اته، وكذلن لما حصلت الخمر والمٌسر فً هذا الحد العظٌم من الذم، أشفك لوم نمص من ف
وتخٌلوا نمص من مات على هذه المذمات، فؤعلم تعالى عباده أن الذم والجناح إنما ٌلحك من 
جهة المعاصً، وأولبن الذٌن ماتوا لبل التحرٌم لم ٌعصوا فً ارتكاب محرم بعد بل كانت هذه 

« الجناح»ٌنص علٌها بتحرٌم، والشرع هو الذي لبحها وحسن تجنبها، و األشٌاء مكروهة لم 
 ،اإلثم والحرج، وهو كله الحكم الذي ٌتصؾ به فاعل المعصٌة والنسبة التً تترتب للعاصً

ذالوا فصاعدا فً رتب األكل والشرب، ولد ٌستعار للنوم وؼٌره وحمٌمته فً  :معناه {،طعموا}و
 .(ٖ)"حاسة الذوق

فً األكل، ٌمال: طعم الطعام وشرب الشراب، لكن لد تجوز فً  "طعموا"أصل لفظةو 
 :(ٗ)بشر بن أبً حازمذلن فٌمال: لم أطعم خبزا وال ماء وال نوما، لال 

 د ال تطعم النوم إال صٌاما            صفر الخدو  (٘)نعاما بوجرة 
 .(ٙ) [5ِٕٗمّنًِ{ ]البمرة :  }َوَمْن لَْم ٌَْطعَْمهُ فَإِنههُ  البمرةسورة  ولد تمدم المول فً 

اِلَحاِت{ ]المابدة : لوله تعالى:  إذا تركوها  ، أي:"[5ٖ}إِذَا َما اتهمَْوا َوآَمنُوا َوَعِملُوا الصه
واتموا سخط هللا وآمنوا به، ولدهموا األعمال الصالحة التً تدل على إٌمانهم ورؼبتهم فً 

 .(2)"رضوان هللا تعالى عنهم

مها، إذا كانوا  لال ابن عباس:"  ٌمول: لٌس علٌهم حرج فٌما كانوا ٌشربون لبل أن أحّرِ
 .(1)"محسنٌن متمٌن

م  لال الطبري:"  ٌمول: إذا ما اتمى هللا األحٌاُء منهم فخافوه، ورالبوه فً اجتنابهم ما حره
من واكتسبوا  ،علٌهم منه، وصدهلوا هللا ورسوله فٌما أمراهم ونهٌاهم، فؤطاعوهما فً ذلن كله

 .(5)"األعمال ما ٌرضاه هللا فً ذلن مما كلفهم بذلن ربُّهم
 .(ٓٔ)": لم ٌمربوا ما حرم علٌهم{إذا ما اتموا لال اإلمام الشافعً:"} 
 {وآمنوا}إذ ما اتموا الشرن،  ، ولٌل:الخمر والمٌسر بعد تحرٌمهما لال البؽوي:أي:" 
 .(ٔٔ)"وصدلوا

                                                             
 .1ٕ٘/ٓٔ(:صٖٕٙ٘ٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .ٕٕٓٔ/ٗ(:ص21ٔٙابن ابً حاتم)أخرجه  (ٕ)
 .ٖٕٗ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٖ)
، 5ٕٙ/ٙ، وببل نسبة فً تفسٌر المرطبً:1ٖ/ٕالبٌت له فً التمهٌد لما فً الموطؤ من المعانً واالسانٌد: (ٗ)

 .5ٖٔ/ٔوالدر المصون:
 تطعم ال) اللسان فً وروى تطعمه، ال منه صابمة هً: الشاعر ٌمول والبصرة، مكة بٌن موضع: وجرة(٘)

 :ولبله. تطعمه وال الماء ترد ال النعام الن وذلن: ولال( الماء
 .نعاما فكانوا لمونا ؼداة...  بالنار عامر بنو فؤما

 .5ٕٙ/ٙانظر: تفسٌر المرطبً: (ٙ)
 .ٖٕٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .1ٔ٘/ٓٔ(:صٖٕٗ٘ٔأخرجه الطبري) (1)
 .2ٙ٘/ٓٔتفسٌر الطبري: (5)
 .22ٕ/ٕتفسٌر اإلمام الشافعً: (ٓٔ)
 .5ٙ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٔٔ)
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رفع الجناح عن المإمنٌن فً أى شًء طعموه من مستلذات المطاعم  لال الزمخشري:" 
وثبتوا على اإلٌمان والعمل الصالح ، ومشتهٌاتها إذا ما اتموا ما حرم علٌهم منها وآمنوا

 .(ٔ)"وازدادوه
أن ٌعودوا  {إذا ما اتموا:}سمعت شٌخا من شٌوخنا ممن لد سمع العلم ٌمول": دالولٌلال  

 .(ٕ)"بتحرٌمها فً هذه اآلٌة {وآمنوا} ،فً شربها
 .(ٖ)"إذا اتمٌت اجتنبت ما حرم هللا علٌن لال عمر بن الخطاب:" 
لما حرمت الخمر لالوا: كٌؾ بؤصحابنا الذٌن ماتوا وهم ٌشربون الخمر؟  لال البراء:" 
 .(ٗ)"، اآلٌة{لٌس على الذٌن آمنوا وعملوا الصالحات جناح فٌما طعموا}فنزلت:

لٌس على الذٌن آمنوا وعملوا الصالحات جناح فٌما :}لما نزلت سعود:"لال عبدهللا بن م 
 .(٘)"لال: رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: لٌل أنت منهم {،طعموا إذا ما اتموا وآمنوا وعملوا الصالحات

ثم ازدادوا بذلن مرالبة هلل عز وجل  ، أي:"[5ٖ}ثُمه اتهمَْوا َوآَمنُوا{ ]المابدة : لوله تعالى: 
 .(ٙ)"وإٌمانا به
ٌمول: ثم خافوا هللا ورالبوه باجتنابهم محاِرمه بعد ذلن التكلٌؾ أًٌضا،  لال الطبري:" 

لوا ٌِّروا ولم ٌبّدِ  .(2)"فثبتوا على اتماء هللا فً ذلن واإلٌمان به، ولم ٌؽ
 .(1)"نً: صدلوا بعد تحرٌمها ٌع {،وآمنوا} ،ثم اتموا المعاصًلال السمرلندي:أي:" 
 .(5)"ثم ثبتوا على التموى واإلٌمان لال الزمخشري:أي:" 
داوموا على ذلن  ، ولٌل:ما حرم هللا علٌهم أكله وشربه {ثم اتموا  } لال البؽوي:أي:" 

 .(ٓٔ)"}وآمنوا{ ازدادوا إٌمانا، التموى
 {،ثم اتموا وآمنوا:}سمعت شٌخا من شٌوخنا ممن لد سمع العلم ٌمول": دالولٌلال  
 .(ٔٔ)"اتموا المعاصً ،برسوله

حتى أصبحوا ِمن ٌمٌنهم ٌعبدونه،  ، أي:"[5ٖ}ثُمه اتهَمْوا َوأَْحَسنُوا{ ]المابدة : لوله تعالى: 
 .(ٕٔ)"وكؤنهم ٌرونه

ثم ثبتوا على اتماء المعاصً وأحسنوا أعمالهم، أو أحسنوا إلى  لال الزمخشري:أي:" 
 .(ٖٔ)"هم هللا من الطٌباتالناس: واسوهم بما رزل

ثم اتموا المعاصً كلها وأحسنوا، ولٌل: أي: اتموا باإلحسان، وكل  لال البؽوي:أي:" 
 .(ٗٔ)"محسن متك

م، وهو {إذا ما اتموا وأحسنوا} عن علً بن ابً طلحة: لال ابن عباس:"  ، بعد ما ُحّرِ
 .(٘ٔ)" [2ٕ٘، ]سورة البمرة: {فَلَهُ َما َسلَؾَ فََمْن َجاَءهُ َمْوِعَظةٌ ِمْن َربِِّه فَاْنتََهى }لوله: 

                                                             
 .2ٙٙ/ٔالكشاؾ: (ٔ)
 .ٕٕٓٔ/ٗ(:ص21ٔٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .ٕٕٓٔ/ٗ(:ص222ٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .25٘/ٓٔ(:ص1ٕٕ٘ٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .ٕٕٓٔ-ٕٔٓٔ/ٗ(:ص22ٙٙأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .ٖٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .2ٙ٘/ٓٔتفسٌر الطبري: (2)
 .2ٔٗ/ٔبحر العلوم: (1)
 .2ٙٙ/ٔالكشاؾ: (5)
 .5ٙ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٓٔ)
 .ٕٕٓٔ/ٗ(:ص21ٔٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
 .ٖٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٕٔ)
 .2ٙٙ/ٔالكشاؾ: (ٖٔ)
 .5ٙ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٗٔ)
 .1ٔ٘/ٓٔ(:صٖٖٕ٘ٔأخرجه الطبري) (٘ٔ)
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ثم } :سمعت شٌخا من شٌوخنا ممن لد سمع العلم ٌمول فً تفسٌر هذه اآلٌةلال الولٌد:"
 .(ٔ)"فً أداء الزكاة {،اتموا وأحسنوا

ٌمول: ثم خافوا هللا، فدعاهم خوفُهم هللا إلى اإلحسان، وذلن"اإلحسان"،  لال الطبري:" 
بوا بها إلى ّربهم طلَب ِرضاه،  هو العمل بما لم ٌفرضه علٌهم من األعمال، ولكنه نوافُل تمره

 .(ٕ)"وهرًبا من عمابه
اِلَحاِت وذكروا فً لوله تعالى:} ثُمه اتهمَْوا َوآَمنُوا ثُمه اتهَمْوا إِذَا َما اتهمَْوا َوآَمنُوا َوَعِملُوا الصه

 :(ٖ)، أربعة الوال[5َٖوأَْحَسنُوا{ ]المابدة : 
والمعنى الثانً  .اتموا شربها، وآمنوا بتحرٌمها:األول: أنه لٌس فً ذكر التموى تكرار، والمعنى 

 دام اتماإهم وإٌمانهم، والثالث على معنى اإلحسان إلى االتماء. 
ل التحرٌم فً ؼٌرها من المحرمات، ثم اتموا بعد تحرٌمها شربها، ثم اتموا فٌما والثانً: اتموا لب

 بمً من أعمالهم، وأحسنوا العمل. 
ثم اتموا الكبابر، وازدادوا إٌمانا،  :اتموا الشرن وآمنوا باهلل ورسوله، والمعنى الثانً -الثالثو

 ثم اتموا الصؽابر وأحسنوا أي تنفلوا.  :ومعنى الثالث
 ،االتماء األّول:هو االتماء بتلّمًِ أمر هللا بالمَبُول والتصدٌك، والدٌنونة به والعَملع: :أن والراب

واالتماء الثالث: هو  ،واالتماء الثانً: االتماء بالثبات على التصدٌك، وترن التبدٌل والتؽٌٌر
ب بنوافل األعمال  .(ٗ) . وهذا لول الطبرياالتماء باإلحسان، والتمرُّ

ٌمتضً فً كل واحدة زٌادة على التً لبلها  {،اتموا:}والتكرار فً لوله  طٌة:"لال ابن ع 
وذهب بعض المفسرٌن إلى أن ٌعٌن المراد بهذا التكرار ، وفً ذلن مبالؽة فً هذه الصفات لهم

لوم: الرتبة األولى هً اتماء الشرن والكبابر واإلٌمان على كماله وعمل الصالحات،  :فمال
ً الثبوت والدوام على الحالة المذكورة، والرتبة الثالثة هً االنتهاء فً التموى والرتبة الثانٌة ه

إلى امتثال ما لٌس بفرض من النوافل فً الصبلة والصدلة وؼٌر ذلن، وهو اإلحسان، ولال لوم 
الرتبة األولى لماضً الزمن، والثانٌة للحال، والثالثة لبلستمبال، ولال لوم: االتماء األول هو فً 

 .(٘)"رن والتزام الشرع، والثانً فً الكبابر، والثالث فً الصؽابرالش
ولٌست هذه اآلٌة ولفا على من عمل الصالحات كلها، واتمى كل  ثم لال ابن عطٌة:"

بل هو لكل مإمن وإن كان عاصٌا أحٌانا إذا كان لد عمل من هذه الخصال الممدوحة ما  ،التموى
استحك به أن ٌوصؾ بؤنه مإمن عامل للصالحات متك فً ؼالب أمره محسن، فلٌس على هذا 

 .(ٙ)"الصنؾ جناح فٌما طعم مما لم ٌحرم علٌه
ُ ٌُِحبُّ اْلُمْحِسنٌَِن{ ]المابدة : لوله تعالى:  وإن هللا تعالى ٌحب الذٌن بلؽوا  ، أي:"[5ٖ}َوَّللاه

 .(2)"درجة اإلحسان حتى أصبح إٌمانهم بالؽٌب كالمشاهدة
 .(1)"فً أفعالهم لال السمرلندي:أي:" 
بٌن إلٌه بنوافل األعمال التً ٌرضاها لال الطبري:"   .(5)"ٌمول: وهللا ٌحب المتمّرِ
، إلى {صالحات جناح فٌما طعموالٌس على الذٌن آمنوا وعملوا اللوله :"} عن لتادة:" 

، لما أنزل هللا تعالى ذكره تحرٌم الخمر فً"سورة المابدة"، {وهللا ٌحب المحسنٌن}لوله:
رجال من أصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: أصٌب فبلٌن ٌوم بدر،  بعد"سورة األحزاب"، لال فً ذلن

                                                             
 .ٖٕٓٔ/ٗ(:ص21ٕٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .2ٙ٘/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .52ٕ/ٙانظر: تفسٌر المرطبً: (ٖ)
 .22٘/ٓٔتفسٌرالطبري: (ٗ)
 .ٖٕ٘-ٖٕٗ/ٕالمحرر الوجٌز: (٘)
 .ٖٕ٘-ٖٕٗ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٙ)
 .ٖٕٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .2ٔٗ/ٔبحر العلوم: (1)
 .2ٙ٘/ٓٔتفسٌر الطبري: (5)
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لٌس }الجنة! فؤنزل هللا تعالى ذكره: وفبلٌن ٌوم أحد، وهم ٌشربونها! فنحن نشهد أنهم من أهل
على الذٌن آمنوا وعملوا الصالحات جناح فٌما طعموا إذا ما اتموا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم 

، ٌمول: شربها الموُم على تموى من هللا {اتموا وآمنوا ثم اتموا وأحسنوا وهللا ٌحب المحسنٌن
مت بعدهم، ف  .(ٔ)"بل جناح علٌهم فً ذلنوإحساٍن، وهً لهم ٌومبذ حبلل، ثم حّرِ

شرب نفر من أهل الشام "روى عطاء بن السابب، عن أبً عبد الرحمن السلمً لال:  
لٌس على الذٌن } :الخمر وعلٌهم ٌومبذ معاوٌة بن أبً سفٌان، ولالوا هً لنا حبلل وتؤولوا لوله

عمر: أن ابعثهم  فكتب فً ذلن إلى عمر فكتب إلٌه {،آمنوا وعملوا الصالحات جناح فٌما طعموا
إلً، لبل أن ٌفسدوا من لبلن. فلما لدموا على عمر، جمع أصحاب رسول هللا صلى هللا علٌه 
وسلم فمال لهم ما ترون؟ فمالوا: إنهم لد افتروا على هللا كذبا، وشرعوا فً دٌنه ما لم ٌؤذن به، 

فإن تابوا  فاضرب أعنالهم، وعلً ساكت فمال: ٌا علً ما ترى؟ لال: أرى أن تستتٌبهم،
فاضربهم ثمانٌن جلدة، وإن لم ٌتوبوا فاضرب أعنالهم، فاستتابهم فتابوا، فضربهم ثمانٌن جلدة 

 .(ٕ)"وأرسلهم
تؤول هذه اآلٌة لدامة بن مظعون الجمحً من الصحابة رضً هللا عنه، وهو ممن "ولد 

بدرا وعمر،  هاجر إلى أرض الحبشة مع أخوٌه عثمان وعبد هللا، ثم هاجر إلى المدٌنة وشهد
وكان ختن عمر بن الخطاب خال عبد هللا وحفصة، واله عمر بن الخطاب على البحرٌن ثم 
عزله ألن الجارود سٌد عبد المٌس لدم على عمر بن الخطاب فشهد علٌه بشرب الخمر، فمال له 

أبو هرٌرة، فجاء أبو هرٌرة فمال له عمر بم تشهد؟ لال لم أره  عمر: ومن ٌشهد معن؟ فمال:
شرب ولكن رأٌته سكران ٌمًء، فمال له عمر: لمد تنطعت فً الشهادة، ثم كتب عمر إلى لدامة ٌ

أن ٌمدم علٌه، فمدم، فمال الجارود لعمر: ألم على هذا كتاب هللا، فمال له عمر: أخصم أنت أم 
شهٌد، لال: بل شهٌد: لال: لد أدٌت شهادتن، فصمت الجارود ثم ؼدا على عمر، فمال ألم على 

مة كتاب هللا، فمال له عمر: ما أران إال خصما وما شهد معن إال رجل واحد، لال الجارود: لدا
إنً أنشدن هللا، لال عمر: لتمسكن لسانن أو ألسوأنن، فمال الجارود: ما هذا وهللا ٌا عمر بالحك 
أن ٌشرب ابن عمن الخمر وتسوءنً، فمال أبو هرٌرة: إن كنت تشن فً شهادتنا فؤرسل إلى 

الولٌد فسلها، وهً امرأة لدامة، فبعث عمر إلى هند بنت الولٌد ٌنشدها هللا، فؤلامت الشهادة  ابنة
على زوجها، فمال عمر لمدامة إنً حادن، فمال: لو شربت كما ٌمولون لم ٌكن لن أن تحدنً، 

مال لال عمر لم؟ لال: ألن هللا تعالى ٌمول لٌس على الذٌن آمنوا وعملوا الصالحات جناح اآلٌة، ف
له عمر: أخطؤت التؤوٌل، إنن إذا اتمٌت هللا اجتنبت ما حرم علٌن، ثم حده عمر وكان مرٌضا 
فمال له لوم من الصحابة ال نرى أن تجلده ما دام مرٌضا، فؤصبح ٌوما ولد عزم على جلده، 

ى فمال ألصحابه: ما ترون فً جلد لدامة؟ لالوا: ال نرى ذلن ما دام وجعا، فمال له عمر ألن ٌلم
هللا وهو تحت السٌاط أحب إلً من أن ألماه وهو فً عنمً، وأمر بمدامة فجلد، فؽاضب لدامة 
عمر وهجره إلى أن حج عمر وحج معه لدامة مؽاضبا له، فلما كان عمر بالسمٌا نام ثم استٌمظ 

 سالم لدامة فإنه أخون، فبعث فً لدامة فمال: عجلوا علً بمدامة، فمد أتانً آت فً النوم فمال:
فؤبى أن ٌؤتً فمال عمر جروه إن أبى فلما جاء كلمه عمر واستؽفر له فاصطلحا، لال أٌوب بن 

 .(ٖ)"أبً تمٌمة لم ٌحد أحد من أهل بدر فً الخمر ؼٌره
 .(ٗ)"لم ٌحد أحد من أهل بدر فً الخمر ؼٌره"لال أٌوب ابن أبً تمٌمة: 

فٌه عن ابن عباس فً حدٌث الدارلطنً فهذا ٌدلن على تؤوٌل اآلٌة، وما ذكر "لال ابن العربً: 
وعمر فً حدٌث البرلانً، وهو صحٌح. وبسطه أنه لو كان من شرب الخمر واتمى هللا فً ؼٌره 

                                                             
 .1ٔ٘-1ٓ٘/ٓٔ(:صٕٖٕ٘ٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .ٖٔٔ(:صٖٙٙ، وتنبٌه الؽافلٌن)2ٔٗ/ٔبحر العلوم: (ٕ)
، وانظر: تفسٌر ٖٕ٘-ٖٕٗ/ٕ، والمحرر الوجٌز:5ٙٔ/ٕانظر: احكام المرىن البن العربً: (ٖ)

 .55ٕ-52ٕ/ٙالمرطبً:
 .55ٕ/ٙتفسٌر المرطبً: (ٗ)
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ال ٌحد على الخمر ما حد أحد، فكان هذا من أفسد تؤوٌل، ولد خفً على لدامة، وعرفه من وفمه 
 :(ٔ)، ]لال الشاعر[هللا له كعمر وابن عباس، وهللا أعلم

 (ٕ)"على شجوه إال بكٌت على عمر                  ن حراما ال أرى الدهر باكٌا وإ
 الفوابد:

فات: اإلٌماِن والتموى واإلحسان، وهذا -ٔ ثناٌء من هللا، وَحْمٌد ألحوال َمن ٌتهِصفون بهذه الّصِ
ٌها واالتصاِؾ بها  . مدعاةٌ لتحّرِ

ن أَكل أو َشِرب فً مؤكوِله وَمشروبِه،  المٌوُد الشهدٌدة فً نْفًِ وٌستفاد منه اآلٌة: -ٕ اإلثِم عمه
ة، لٌوٌد شدٌدة عظٌمة;  تٌن، واإلحساُن مره ات، واإلٌماُن مره والتموى ذُكرْت فً اآلٌِة ثبلَث مره

 . فٌنبؽً الَحذَر من أْن ٌكون فً المطعوِم إثمٌ 
ًَ أنه َمن أَكَل حبلاًل بكْسٍب حراٍم فعلٌه اإلثُم; ألنهه ومنها: -ٖ لم ٌتهِك هللاَ فً كْسبِه، وال بده أن ٌتهم

ُم ُمعٌَهًنا فٌكون اآلِكُل كالكاِسب، مثل: أْن أعرَؾ أنه هذه  ، وإذا كان الشًُء المحره هللاَ عزه وجله
ًه أْن آكُلَها  .الشهاةَ التً ذبََحها إكراًما لً لد سرلَها من فبلٍن، فهذه حراٌم عل

فضٌلةُ اإلحساِن إلى الَخْلك واإلحساِن فً ِعبادةِ الخاِلك;  ثُمه اتهمَْوا َوأَْحَسنُوا :هٌُستَفاُد ِمْن لَْولِ -ٗ
فاإلحساُن إلى الَخْلك أن تبذَُل جاَهن، تبذل مالَن، تبذل ِخدمتن، تبذل منفعتَن البدنٌهة، واإلحساُن 

ًُّ صلهى هللا أْن تَعبَُد هللَا  :"علٌه وسلهم بموله فً عبادة الخاِلِك فسهره أعلُم الناِس بمعناه، وهو النب
 .(ٖ)"كؤنهن تراه، فإْن لم تكُن تراه فإنهه ٌَران

دلٌل على أن المتمً  {ثم اتموا وأحسنوا وهللا ٌحب المحسنٌن} لال المرطبً:لوله:" 
 .(ٗ)"المحسن أفضل من المتمً المإمن الذي عمل الصالحات، فضله بؤجر اإلحسان

 المرآن
ُ مَ  }ٌَا أٌََُّها ٌِْدٌكُْم َوِرَماُحكُْم ِلٌَْعلََم ّللا  ٌِْد تَنَالُهُ أَ ٍء ِمَن الص  ًْ ُ بَِش ْن ٌََخافُهُ ال ِذٌَن آَمنُوا لٌََبْلَُون كُُم ّللا 

ٌِْب فََمِن اْعتََدى بَْعَد ذَِلَن فَلَهُ َعذَاٌب أَِلٌٌم )  [4ٗ({ ]المائدة : 4ٗبِاْلؽَ
 التفسٌر:

هللا ورسوله وعملوا بشرعه، لٌبلونكم هللا بشًء من الصٌد ٌمترب منكم على ٌا أٌها الذٌن صدلوا 
ؼٌر المعتاد حٌث تستطٌعون أَْخذَ صؽاره بؽٌر سبلح وأخذ كباره بالسبلح; لٌعلم هللا علًما ظاهًرا 
للخلك الذٌن ٌخافون ربهم بالؽٌب، لٌمٌنهم بكمال علمه بهم، وذلن بإمساكهم عن الصٌد، وهم 

فإنه ٌستحك العذاب  -وهو ُمْحِرم-تجاوز َحدهه بعد هذا البٌان فؤلدم على الصٌد  محرمون. فمن
 الشدٌد.

ٌَا أٌََُّها الهِذٌَن آَمنُوا{ ]المابدة : لوله تعالى:  ٌا أٌها الذٌن صدلوا هللا ورسوله  ، أي:"[5ٗ}
 .(٘)"وعملوا بشرعه

 .(ٙ)"}آمنوا باهلل{، ٌعنً: بتوحٌد هللا لال سعٌد بن جبٌر:"لوله:
لال ابن عثٌمٌن:"إن تصدٌر الحكم بالنداء دلٌل على االهتمام به; ألن النداء ٌوجب انتباه  

المناَدى; ثم النداء بوصؾ اإلٌمان دلٌل على أن تنفٌذ هذا الحكم من ممتضٌات اإلٌمان; وعلى أن 
 .(2)فواته نمص فً اإلٌمان"

                                                             
 55ٕ/ٙ، وتفسٌر المرطبً:5ٙٔ/ٔانظر: أحكام المرآن الن العربً: (ٔ)

، وتاج 2ٕٔ/ٕٔجمانة المحاربً كما فً اللسان"حرم":صوالبٌت لعبد الرحمن بن 
"، وببل نسبة فً شمس العلوم ودواء كبلم العرب على عمرو" ، وفٌهما:ٖٙٗ/ٖٔالعروس"حرم":ص

 .ٓٓٗٔ/ٖالكلوم:
. 
 .55ٕ/ٙ، وانظر: تفسٌر المرطبً:5ٙٔ/ٕأحكام المرآن: (ٕ)
 ( من حدٌث عمر.1لم)( عن ابً هرٌرة، وأخرجه مسٓٔ(، ومسلم)ٓ٘.أخرجه البخاري) (ٖ)
 .52ٕ/ٙتفسٌر المرطبً: (ٗ)
 .ٖٕٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .5ٓٓٔ/ٗ(:صٗٓٔٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .  2ٖٖ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: 2)
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ٍء لوله تعالى:  ًْ ُ بَِش ٌِْد{ ]المابدة : }لٌََْبلَُونهكُُم َّللاه لٌختبرنكم هللا  ببعض  :"، أي[5ِٗمَن الصه
 .(ٔ)" الصٌد

ولم ٌعم الصٌد كله ألن للبحر  ،ببعض الصٌد فخص صٌد البر خاصة:ٌعنً لال مماتل:" 
 .(ٕ)"صٌدا

 .(ٖ)": لٌختبرن طاعتكم من معصٌتكم{لٌبلونكم}معنى:  لال الزجاج:" 
 .(ٗ)"ٌعنً: المإمنٌن ،لٌبتلٌنكم :ٌعنً {،لٌبلونكم هللا} لال سعٌد بن جبٌر:" 
وإنما أخبرهم تعالى ذكره أنه ٌبلوهم بشًء، ألنه لم ٌبلُهم بصٌد البحر،  لال الطبري: 

 .(٘)"وإنما ابتبلهم بصٌد البّر، فاالبتبلء ببعض ال بجمٌع
أي: بشًء ؼٌر كثٌر، فتكون محنة ٌسٌرة، تخفٌفا منه تعالى ولطفا، وذلن  لال السعدي:" 

الصٌد الذي ٌبتلٌكم هللا به }تناله أٌدٌكم ورماحكم{ أي: تتمكنون من صٌده، لٌتم بذلن االبتبلء، ال 
 .(ٙ)"ؼٌر ممدور علٌه بٌد وال رمح، فبل ٌبمى لبلبتبلء فابدة

عمرة الحدٌبٌة فكانت الوحش والطٌر والصٌد ٌؽشاهم أنزلت فً  "لال ُممَاِتل بن َحٌهان :  
. وذكر الكلبً نحو (2)"فً رحالهم لم ٌروا مثله لط فٌما خبل فنهاهم هللا عن لتله، وهم محرمون

 .(1)ذلن
ِد{ ]المابدة : لوله تعالى:و  ٌْ  ، ٌحتمل وجهٌن:[5ٗ}ِمَن الصه

نَ }أحدهما : أن  ألن الحكم متعلك بصٌد البَّرِ دون البحر ، وبصٌد  ،للتبعٌض فً هذا الموضع {،ّمِ
 الحرم واإِلحرام دون الحل واإِلحبلل.

نَ }والثانً : أن  ْجَس ِمَن :}نحو لوله تعالى ،فً هذا الموضع داخلة لبٌان الجنس {،ّمِ اْجتَنِبُواْ الّرِ
 .(5)لاله الزجاج .[ ٖٓ] الحج :  {األْوثَانِ 

 ؟{بشًء من الصٌد}فإن للت: ما معنى التملٌل والتصؽٌر فً لوله:  لال الزمخشري:" 

الثابتٌن،  للت: للل وصؽر لٌعلم أنه لٌس بفتنة من الفتن العظام التً تدحض عندها ألدام
السمن، وأنهم  كاالبتبلء ببذل األرواح واألموال، وإنما هو شبٌه بما ابتلى به أهل أٌلة من صٌد

 .(ٓٔ)" شؤنهم عند ما هو أشد منهإذا لم ٌثبتوا عنده فكٌؾ 
ٌِْدٌكُْم َوِرَماُحكُْم{ ]المابدة : لوله تعالى:  ٌسهل علٌكم أخذ بعضه بؤٌدٌكم ، أي:"[5ٗ}تَنَالُهُ أَ

 .(ٔٔ)"وبعضه برماحكم
هو الضعٌؾ من الصٌد وصؽٌره ٌبتلً هللا به من عباده فً إحرامهم  لال ابن عباس:" 

 .(ٕٔ)"حتى لو شاءوا تناولوه بؤٌدٌهم فنهاهم هللا أن ٌمربوه
وإما بإصابة النهْبل والرماح، وذلن  ،إما بالٌد، كالبٌض والفراخ لال الطبري:ٌعنً:" 

 .(ٖٔ)"أو بحّجكمكالحمر والبمر والظباء، فٌمتحنكم به فً حال إحرامكم بعمرتكم 

                                                             
 .1ٕ٘/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٖٓ٘/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕ)
 .ٕٙٓ/ٕمعانً المرآن: (ٖ)
 ٖٕٓٔ/ٗ(:ص21ٖٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .1ٕ٘/ٓٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .ٖٕٗتفسٌر السعدي: (ٙ)
 .5ٓٔ/ٖ، وانظر: تفسٌر ابن كثٌر:ٕٗٓٔ،ٗ(:ص215ٙأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .ٙٙ/ٕانظر: النكت والعٌون: (1)
 .ٕٙٓ/ٕانظر: معانً المرآن: (5)
 .22ٙ/ٔالكشاؾ: (ٓٔ)
 .ٖٔ/2تفسٌر المراؼً: (ٔٔ)
 ٖٕٓٔ/ٗ(:ص21ٗٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕٔ)
 .1ٖ٘/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٖٔ)
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كان الصٌد أحد معاٌش العرب فابتبلهم هللا بتحرٌمه مع اإلحرام وفً  لال الشوكانً:" 
الحرم، كما ابتلى بنً إسرابٌل أن ال ٌعتدوا فً السبت، وكان نزول اآلٌة فً عام الحدٌبٌة، أحرم 

 .(ٔ)"بعضهم وبعضهم لم ٌحرم، فكان إذا عرض صٌد اختلفت فٌه أحوالهم
ووجه االبتبلء فى ذلن أن الصٌد طعام لذٌذ تشتد الحاجة إلٌه فى األسفار  اؼً:"لال المر 

الطوٌلة كالسفر إلى الجهات النابٌة، إلى أن سهولة تناوله تؽرى به، إذ ترن ماالٌنال إال بمشمة ال 
 .(ٕ)"ٌدل على التموى والخوؾ من هللا كما ٌدل علٌه ترن ما ٌنال بسهولة

ٌِْدٌكُْم َوِرَماُحكُْم{ ]المابدة : تَنَ وفً لوله تعالى:}   ، لوالن:[5ٗالُهُ أَ
، واختاره (ٗ)،و مماتل(ٖ)أحدهما : ما تناله أٌدٌنا : البٌض ، ورماحنا : الصٌد ، لال مجاهد

 .(٘)الطبري
 .(ٙ)والثانً : ما تناله أٌدٌنا : الصؽار ، ورماحنا : الكبار ، لاله ابن عباس

الذي تناله األٌدي نحو بٌض النعام {، تناله أٌدٌكم ورماحكم}ومعنى لوله:  لال الزجاج:" 
مجثمه من ؼٌر النعام وسابر ما ٌفوق الٌد بحركته من سابر  وفراخه وما كان صؽٌرا ٌنهض من

 فحرم جمٌع صٌد البر الجراد وكل ما ٌصطاد فحرام صٌده ما داموا حرما. وبٌن، الوحش
 .(2)"ما اصطٌد فً الحرم حرام، كانوا محرمٌن أو ؼٌر محرمٌنأن كل  -ملسو هيلع هللا ىلص  -رسول هللا 

ألنها عظم المتصرؾ فً  ،والظاهر أن هللا تعالى خص األٌدي بالذكر ولال ابن عطٌة:" 
االصطٌاد، وهً آلة اآلالت وفٌها تدخل الجوارح والحباالت، وما عمل بالٌد من فخاخ وشبان، 

الصٌد وفٌها ٌدخل السهم ونحوه، واحتج بعض  وخص الرماح بالذكر ألنها عظم ما ٌجرح به
 .(1)"الناس على أن الصٌد لآلخذ ال للمثٌر بهذه اآلٌة، ألن المثٌر لم تنل ٌده وال رمحه بعد شٌبا

 .(5) ، بالٌاء"ٌناله" ولرأ إبراهٌم:
ٌِْب{ ]المابدة : لوله تعالى:  ُ َمْن ٌََخافُهُ بِاْلَؽ  علًما ظاهًرا لٌعلم هللا ، أي:"[5ٗ}ِلٌَْعلََم َّللاه

 .(ٓٔ)"للخلك الذٌن ٌخافون ربهم بالؽٌب
لٌستمر علمه علٌه وهو موجود إذ علم تعالى ذلن فً  :معناه لال ابن عطٌة:" 
لٌعلم أولٌاء هللا من ٌخاُؾ هللا فٌتمً محارَمه التً حرمها علٌه من  لال الطبري:أي:" 

 .(ٕٔ)"الصٌد وؼٌره، بحٌث ال ٌراه وال ٌُعاٌنه
لٌتمٌز من ٌخاؾ عماب هللا وهو ؼابب منتظر فً اآلخرة فٌتمى  لال الزمخشري:أي:" 

 .(ٖٔ)"الصٌد، ممن ال ٌخافه فٌمدم علٌه
إنه تعالى ٌرٌد أن ٌعاملكم معاملة المختبر الذي ٌرٌد أن ٌعلم  لال المراؼً:ٌعنً:" 

 .(ٗٔ)"الشًء وإن كان هو عالما به، تربٌة لكم وتزكٌة لنفوسكم وتطهٌرا لها
ٌِْب{ ]المابدة : لوله تعالى:وفً   ُ َمْن ٌََخافُهُ بِاْلَؽ  :(ٔ)، أربعة تؤوٌبلت[5ٗ}ِلٌَْعلََم َّللاه

 .(ٕ)أحدها : أن معنى لٌعلم هللا : لٌرى ، فعبر عن الرإٌة بالعلم ألنها تإول إلٌه ، لاله الكلبً

                                                             
 .11/ٕفتح المدٌر: (ٔ)
 .ٖٔ/2تفسٌر المراؼً: (ٕ)
 .1ٗ٘-1ٖ٘/ٓٔ(:صٕٔٗ٘ٔ)-(2ٖٕ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .ٖٓ٘/ٔانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗ)
 .1ٖ٘/ٓٔانظر: تفسٌر الطبري:(٘)
 .1ٗ٘/ٓٔ(:صٕٕٗ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .ٕٙٓ/ٕمعانً المرآن: (2)
 .ٖٕٙ/ٕالمحرر الوجٌز: (1)
 .22ٙ/ٔانظر: الكشاؾ: (5)
 .ٖٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .ٖٕٙ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٔٔ)
 . 1٘٘/ٓٔتفسٌر الطبري:(ٕٔ)
 .22ٙ/ٔالكشاؾ: (ٖٔ)
 .ٖٔ/2تفسٌر المراؼً: (ٗٔ)



ٕٖ2 
 

 والثانً : لٌعلم أولٌاإه من ٌخافه بالؽٌب .
 أن هللا ٌعلم من ٌخافه بالؽٌب .والثالث : لتعلموا 

ٌْبِ :}والرابع : معناه لتخافوا هللا بالؽٌب ، والعلم مجاز ، ولوله بالسر كما تخافونه  :ٌعنً {،بِاْلؽَ
 فً العبلنٌة.

ٌعنً:أنه تعالى ٌبتلٌهم بالصٌد ٌؽشاهم فً رحالهم ، ٌتمكنون من أخذه  لال ابن كثٌر:" 
طاعة من ٌطٌع منهم فً سره وجهره ، كما لال تعالى : } باألٌدي والرماح سًرا وجهًرا لٌظهر 

ٌِْب لَُهْم َمْؽِفَرةٌ َوأَْجٌر َكبٌٌِر { ]الملن :   .(ٖ)"[ٕٔإِنه الهِذٌَن ٌَْخَشْوَن َربهُهْم بِاْلَؽ
فً الخلوة فمن خاؾ  :أي ،من الناس {،بالؽٌب:}والظاهر أن المعنى  لال ابن عطٌة:" 

 .(ٗ)"هللا انتهى عن الصٌد من ذات نفسه، ولد خفً له لو صاد
ثم ذكر الحكمة فً ذلن االبتبلء، فمال: }لٌعلم هللا{ علما ظاهرا للخلك  لال السعدي:" 

ٌترتب علٌه الثواب والعماب }من ٌخافه بالؽٌب{ فٌكؾ عما نهى هللا عنه مع لدرته علٌه وتمكنه، 
ب الجزٌل، ممن ال ٌخافه بالؽٌب، فبل ٌرتدع عن معصٌة تعرض له فٌصطاد ما تمكن فٌثٌبه الثوا

 .(٘)"منه
 .(ٙ)لٌعلم عباده :أي ،بضم الٌاء وكسر البلم ،«لٌعلم هللا»:ولرأ الزهري 
ه  ، أي:"[5ٗ}فََمِن اْعتََدى بَْعَد ذَِلَن فَلَهُ َعذَاٌب أَِلٌٌم{ ]المابدة : لوله تعالى:  فمن تجاوز َحده

 .(2)"فإنه ٌستحك العذاب الشدٌد -وهو ُمْحِرم-بعد هذا البٌان فؤلدم على الصٌد 
 . (1)بعد هذا"ٌعنً "لال السدي:  

} فَلَهُ َعذَاٌب أَِلٌٌم { أي : لمخالفته ، بعد هذا اإلعبلم واإلنذار والتمدملال ابن كثٌر:ٌعنً: "
 .(5)"أمر هللا وشرعه

 .(ٓٔ)"فالوعٌد الحك به ،فصاد بعد ذلن االبتبلء لال الزمخشري:أي:" 

فمن تجاوز حده هللا الذي حّده له، بعد ابتبلبه بتحرٌم الصٌد علٌه وهو  لال الطبري:أي:" 
م هللا علٌه منه بؤخِذه ولتله  .(ٔٔ)"مإلم موجع، فله عذاٌب، من هللا، حرام، فاستحله ما حره

فمن اعتدى بؤخذ شىء من ذلن الصٌد بعد ذلن البٌان الذي أخبركم  :"أي لال المراؼً: 
هللا تعالى به لبل حصوله، فله عذاب شدٌد فى اآلخرة، إذ هو لم ٌبال باختبار هللا له، بل انتهن 
حرمة نواهٌه، وأبان أنه ال ٌخافه بالؽٌب، بل ٌخاؾ لوم المإمنٌن وتعذٌرهم إذا هو أخذ شٌبا من 

ومسمع كما هو دأب المنافمٌن الذٌن ٌراءون الناس وال ٌذكرون هللا إال الصٌد بمرأى منهم 
 .(ٕٔ)"للٌل

}فمن اعتدى{ منكم }بعد ذلن{ البٌان، الذي لطع الحجج، وأوضح السبٌل.  لال السعدي:" 
}فله عذاب ألٌم{ أي: مإلم موجع، ال ٌمدر على وصفه إال هللا، ألنه ال عذر لذلن المعتدي، 

فه بالؽٌب، وعدم حضور الناس عنده. وأما إظهار مخافة هللا عند الناس، فمد واالعتبار بمن ٌخا
 .(ٖٔ)"ٌكون ذلن ألجل مخافة الناس، فبل ٌثاب على ذلن

                                                                                                                                                                               
 .ٙٙ/ٕانظر النكت والعٌون: (ٔ)
 .ٙٙ/ٕانظر النكت والعٌون: (ٕ)
 .ٗٓ٘/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖ)
 .ٖٕٙ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٗ)
 .ٖٕٗتفسٌر السعدي: (٘)
 .ٖٕٙ/ٕانظر: المحرر الوجٌز: (ٙ)
 .ٖٕٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .ٕٗٓٔ/ٗ(:ص25ٓٙأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .]كبلمه شرح لكبلم السدي[.ٗٓ٘/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (5)
 .22ٙ/ٔالكشاؾ: (ٓٔ)
 . 1٘٘/ٓٔالطبري:تفسٌر (ٔٔ)
 .ٖٔ/2تفسٌر المراؼً: (ٕٔ)
 .ٖٕٗتفسٌر السعدي: (ٖٔ)
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فله عذاب :}فمن أخذ الصٌد عمدا بعد النهً، فمتل الصٌد وهو محرم  :ٌمول لال مماتل:" 
 .(ٔ)"ن إلى اإلمامضربا وجٌعا وٌسلب ثٌابه وٌؽرم الجزاء، وحكم ذل :ٌعنً{، ألٌم

أن ٌوسع ظهره وبطنه جلدا  {،عذاب ألٌم:}أن ابن عباس كان ٌمول  :"عن لٌس بن سعٌد 
 .(ٕ)"وٌسلب ثٌابه

 .(ٖ)"لال: هً موجبة {،فمن اعتدى بعد ذلن فله عذاب ألٌموعن مجاهد:"} 
 هو عذاب اآلخرة ،والعذاب األلٌم لال ابن عطٌة:" 
 الفوابد:

ٌِْه َوَسلهَم بالحدٌبٌة بكثرة الصٌد بٌن أٌدٌهم. ابتبلء هللا تعالى  -ٔ ألصحاب رسول هللا َصلهى هللاُ َعلَ
وحرم علٌهم صٌده فامتثلوا أمر هللا تعالى ولم ٌصٌدوا فكانوا خٌراً من بنً إسرابٌل وأفضل 

 منهم على عهد أنبٌابهم.
ٌعلم من ٌخافه بالؽٌب ومن بٌان امتحان هللا تبارن وتعالى لعباده بتٌسٌر أسباب المعصٌة لهم ل-ٕ

 الٌخافه إال فً العبلنٌة.
ٌِْب{ أن الصٌد فً حال اإلحرام محرم، لموله:-ٖ ُ َمْن ٌََخافُهُ بِاْلؽَ  .}ِلٌَْعلََم َّللاه
 أن من كان جاهبل فإنه ال إثم علٌه إذا فعل المعصٌة، لموله:}بعد ذلن{.-ٗ
ٌِْب{ }ِلٌَْعلَمَ  إثبات علم هللا تبارن وتعالى، لموله:-٘ ُ َمْن ٌََخافُهُ بِاْلؽَ  ، وعلمه محٌط بكل شً.َّللاه
 الثناء على من ٌخاؾ هللا بالؽٌب.-ٙ
 

 المرآن
ًدا فََجَزاٌء مِ  ٌَْد َوأَْنتُْم ُحُرٌم َوَمْن لَتَلَهُ ِمْنكُْم ُمتَعَّمِ ثُْل َما لَتََل ِمَن }ٌَا أٌََُّها ال ِذٌَن آَمنُوا اَل تَْمتُلُوا الص 

ا ٌَْحكُُم بِِه ذََوا َعْدٍل ِمْنكُْم َهْدًٌا بَاِلَػ اْلَكْعبَِة أَْو َكف اَرةٌ َطعَاُم َمَساِكٌَن أَْو َعْدُل ذَِلَن ِصٌَامً الن عَِم 

ُ َعِزٌٌز ذُو اْنتِمَ  ُ ِمْنهُ َوّللا  ا َسلََؾ َوَمْن َعاَد فٌََْنتَِمُم ّللا  ُ َعم  ({ 4٘)اٍم ِلٌَذُوَق َوبَاَل أَْمِرِه َعفَا ّللا 
 [4٘]المائدة : 

 التفسٌر:
ٌا أٌها الذٌن صدهلوا هللا ورسوله وعملوا بشرعه ال تمتلوا صٌد البر، وأنتم محرمون بحج أو 
عمرة، أو كنتم داخل الحرم وَمن لتل أيه نوعٍ من صٌد البّرِ متعمًدا فجزاء ذلن أن ٌذبح مثل ذلن 

ره اثنان عدالن، وأن ٌهدٌه لفمراء الصٌد من بهٌمة األنعام: اإلبل أو البمر أو الؽنم ، بعد أن ٌُمَّدِ
الحرم، أو أن ٌشتري بمٌمة مثله طعاًما ٌهدٌه لفمراء الحرم لكل مسكٌن نصؾ صاع، أو ٌصوم 
بدال من ذلن ٌوما عن كل نصؾ صاع من ذلن الطعام، فََرَض هللا علٌه هذا الجزاء; لٌلمى 

ولعوا فً شًء من ذلن لبل التحرٌم فإن هللا تعالى بإٌجاب الجزاء المذكور عالبة فِْعله. والذٌن 
ض النتمام هللا منه. وهللا تعالى  لد عفا عنهم، وَمن عاد إلى المخالفة متعمًدا بعد التحرٌم، فإنه ُمَعره

 عزٌز لويٌّ منٌع فً سلطانه، وِمن عزته أنه ٌنتمم ممن عصاه إذا أراد، ال ٌمنعه من ذلن مانع.
 سبب النزول:

وذلن أن أبا بشر واسمه: عمرو بن مالن األنصاري كان محرما فً عام  :"لال مماتل
ٌَْد َوأَْنتُْم ُحُرمٌ  :}فنزلت فٌه ،فمتل حمار وحش ،الحدٌبٌة بعمرة  .(ٗ)...{"اَل تَْمتُلُوا الصه

ٌَا أٌََُّها الهِذٌَن آَمنُوا{ ]المابدة : لوله تعالى:  وله ٌا أٌها الذٌن صدهلوا هللا ورس ، أي:"[5٘}
 .(٘)"وعملوا بشرعه

لال ابن عباس:" ما أنزل هللا آٌة فً المرآن، ٌمول فٌها: }ٌا أٌها الذٌن آمنوا{، إال كان  
 .(ٔ)على شرٌفها وأمٌرها"

                                                             
 .ٗٓ٘/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٔ)
 .ٕٗٓٔ/ٗ(:ص25ٔٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .ٕٗٓٔ/ٗ(:ص25ٕٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 ٗٓ٘/ٔ.تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗ)
 .ٖٕٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
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ٌَا أٌََُّها الهِذٌَن آَمنُوا{ فؤرعها "لال ابن مسعود رضً هللا عنه:  إذا سمعت هللا ٌمول: }
 .(ٕ)عنه"سمعن; فإنه خٌر ٌؤمر به، أو شر ٌنهى 

لال خٌثمة: "ما تمرأون فً المرآن: }ٌا أٌها الذٌن آمنوا{، فإنه فً التوراة: ٌا أٌها 
 .(ٕ)المساكٌن"
ٌَْد َوأَْنتُْم ُحُرٌم{ ]المابدة : لوله تعالى:  ال تمتلوا صٌد البر، وأنتم  ، أي:"[5٘}اَل تَْمتُلُوا الصه

 .(ٖ)"محرمون بحج أو عمرة، أو كنتم داخل الحرم
 .(ٗ)"ال تمتلوا الصٌَد وأنتم محرمون بحّج أو عمرة الطبري:أي:" لال 
وهذا تحرٌم منه تعالى لمتل الصٌد فً حال اإلحرام ، ونهً عن تعاطٌه  لال ابن كثٌر:" 

فٌه. وهذا إنما ٌتناول من حٌث المعنى المؤكول وما ٌتولد منه ومن ؼٌره ، فؤما ؼٌر المؤكول من 
وال ٌستثنى ، ً ٌجوز للمحرم لتلها. والجمهور على تحرٌم لتلها أًٌضاحٌوانات البر ، فعند الشافع

من ذلن إال ما ثبت فً الصحٌحٌن من طرٌك الزهري ، عن عُْرَوة ، عن عابشة أم المإمنٌن ; 
،  أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال : "خمس فَواِسك ٌُْمتَْلَن فً الِحّلِ والَحَرم الؽُراب والحدأة ، والَعْمرب

 .(ٙ)"(٘)«والفؤرة ، والكلب الَعمُور
ٌَْد َوأَْنتُْم ُحُرٌم{ ]المابدة : لوله تعالى:وفً    ، ثبلثة ألوال:[5٘}اَل تَْمتُلُوا الصه

 .(2)أحدها : ٌعنً اإِلحرام بحج أو عمرة ، لاله األكثرون
وأَتَْهَم إذا دخل تهامة والثانً : ٌعنً بالحرم الداخل إلى الحرم ، ٌمال أحرم إذا دخل فً الحرم ، 

 .(1)، وأَْنَجَد إذا دخل نجد ، وٌمال أحرم لمن دخل فً األشهر الحرم . لاله بعض البصرٌٌن
والثالث : أن اسم المحرم ٌتناول األمرٌن معاً على وجه الحمٌمة دون المجاز من أحرم بحج أو 

، لاله علً بن أبً  عمرة أو دخل الحرم ، وحكم لتل الصٌد فٌهما على سواء بظاهر اآلٌة
 .(5)هرٌرة

ًدا{ ]المابدة : لوله تعالى:  وَمن لتل أيه نوعٍ من صٌد  ، أي:"[5٘}َوَمْن لَتَلَهُ ِمْنكُْم ُمتَعَّمِ
 .(ٓٔ)"البّرِ متعمًدا

هذا إعبلم من هللا تعالى ذكره عباَده حكَم الماتل من المحرمٌن الصٌَد الذي  لال الطبري: 
 .(ٔٔ)"نهاه عن لتله متعمًدا

ذاكرا ال حرامه أو عالما أن ما ٌمتله مما ٌحرم لتله علٌه فإن لتله  :أى لال النسفً:" 
ناسٌا إلحرامه أو رمى صٌدا وهو ٌظن أنه لٌس بصٌد فهو مخطا وإنما شرط التعمد فً اآلٌة 

 .(ٕٔ)"مع أن محظورات اإلحرام ٌستوي فٌها العمد والخطؤ ألن مورده اآلٌة فٌمن تعمد
ًدا{ ]المابدة : تعالى:لوله وفً    ، وجهان:[5٘}َوَمْن لَتَلَهُ ِمْنكُْم ُمتَعَّمِ

ً إلحرامه ، لاله مجاهد ، وابن (ٕ)وإبراهٌم، (ٔ)والحسن، (ٖٔ)أحدهما : متعمداً لمتله ، ناسٌا
 .(٘)، واختاره الزجاج(ٗ)وابن زٌد

                                                                                                                                                                               

 5ٕٓ/ٖ(:صٕ٘ٓ٘، و)5ٙٔ/ٔ(:صٖ٘ٓٔحاتم)( أخرجه ابن أبً ٔ)
 5ٕٓ/ٖ(:ص2ٕٓ٘، و)5ٙٔ/ٔ(:ص 2ٖٓٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕ)

 .5ٕٓ/ٖ(:صٕٙٓ٘أخرجه ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .ٖٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .2/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .(51ٔٔ( وصحٌح مسلم برلم )ٖٖٗٔصحٌح البخاري برلم )(٘)
 .5ٓٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .ٙٙ/ٕر: النكت والعٌون:انظ (2)
 .ٙٙ/ٕانظر: النكت والعٌون: (1)
 .2ٙٔ/ٕ، وتفسٌر العز بن عبد السبلم:ٙٙ/ٕانظر: النكت والعٌون: (5)
 .ٖٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .2/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .2٘ٗ/ٔتفسٌر النسفً: (ٕٔ)
 .1/ٔٔ(:صٕٗٗ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖٔ)
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، (1)وعطاء، (2)وسعٌد بن جبٌر، (ٙ)والثانً : متعمداً لمتله ذاكراً إِلحرامه ، لاله ابن عباس
 .(ٓٔ)، وطاوس(5)والزهري
د لتلَه فً هو المول الثانً، ألن هللا تعالى " -وهللا أعلم-والراجح  لم ٌخصص به المتعّمِ

حال نسٌانه إحراَمه، وال المخطَا فً لتله فً حال ذكره إحراَمه، بل عمه فً التنزٌل بإٌجاب 
وؼٌر جابز إحالة ظاهر التنزٌل إلى باطن من  ،متعمًدا الجزاء، كله لاتل صٌد فً حال إحرامه

وال داللةَ  ،التؤوٌل ال داللة علٌه من نّص كتاب، وال خبر لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وال إجماع من األمة
 من بعض هذه الوجوه.

أو  فإْذ كان ذلن كذلن، فسواٌء كان لاتل الصٌد من المحرمٌن عامًدا لتلَه ذاكًرا إلحرامه،
عامًدا لتله ناسًٌا إلحرامه، أو لاصًدا ؼٌره فمتله ذاكًرا إلحرامه فً أن على جمٌعهم من الجزاء 
ما لال ربنا تعالى ذكره، وهو: مثُل ما لتل من النعم ٌحكم به ذوا عدل من المسلمٌن، أو كفارة 

 .(ٔٔ)"طعاُم مساكٌن، أو عدل ذلن صٌاًما
 :(ٕٔ)حرامه على لولٌنواختلفوا فً الخاطىء فً لتله الناسً إلِ 

 أحدهما : ال جزاء علٌه ، لاله داود .
 الثانً : علٌه الجزاء ، لاله مالن ، والشافعً ، وأبو حنٌفة .

فجزاء ذلن أن ٌذبح مثل  ، أي:"[5٘}فََجَزاٌء ِمثُْل َما لَتََل ِمَن النهعَِم{ ]المابدة : لوله تعالى: 
 .(ٖٔ)"بمر أو الؽنمذلن الصٌد من بهٌمة األنعام: اإلبل أو ال

  .(ٗٔ)"ٌرٌد أن مثل الصٌد من النعم لال الماوردي:" 
 .(٘ٔ)"المعنى: فعلٌه جزاء من النعم مماثل للممتول لال ابن الجوزي:" 

 .(ٙٔ)"النعم: اإلبل، ولد ٌكون البمر والؽنم، واألؼلب علٌها اإلبل"لال ابن لتٌبة: 
والؽنم، وإن انفردت اإلبل منها لٌل لها ولال الزجاج: النعم فً اللؽة هً اإلبل والبمر 

فكان علٌه بحذاء حمار الوحش وبمرة الوحش بدنة، ، نعم وإن انفردت الؽنم والبمر لم تسم نعما
 .(2ٔ)"من الؽنم شاة وعلٌه بحذاء الظباء

، وكٌؾ ٌجزي لاتُل الصٌد من المحرمٌن ما لتل «الجزاء»اختلؾ أهل العلم فً صفةو
 :(1ٔ) لن لوالن، وفً ذبمثله من النعم

م الصٌد الممتول لٌمتَه من الدراهم، ثم ٌشتري الماتل بمٌمته نِداا من النعم، ثم ٌهدٌه أن أحدهما: ٌموه
 .(ٔ)أبو حنٌفةوبه لال  ،(5ٔ)وهو لول إبراهٌم، إلى الكعبة

                                                                                                                                                                               
 .5/ٔٔ(:صٖٕ٘٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔ)
 .ٓٔ-5/ٔٔ(:صٕٗ٘٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .5/ٔٔ(:صٕٕ٘٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .ٓٔ/ٔٔ(:ص2ٕ٘٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .2ٕٓ/ٔانظر: معانً المرآن: (٘)
 .ٔٔ/ٔٔ(:صٕٕٙ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .ٔٔ/ٔٔ(:صٖٕٙ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .ٔٔ/ٔٔ(:ص5ٕ٘٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .ٔٔ/ٔٔ(:صٕٔٙ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .ٔٔ/ٔٔ(:صٕ٘ٙ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .ٕٔ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .2ٙ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٕٔ)
 .ٖٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٖٔ)
 .2ٙ/ٕالنكت والعٌون: (ٗٔ)
 .1٘٘/ٔزاد المسٌر: (٘ٔ)
 .1٘٘/ٔنمبل عن: زاد المسٌر: (ٙٔ)
 .2ٕٓ/ٕمعانً المرآن: (2ٔ)
 .2ٙ/ٕانظر: النكت والعٌون: (1ٔ)
 .ٕٓ/ٔٔ(:ص1ٖٕ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (5ٔ)
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 وهذا لول ،ٌنظر إلى أشبه األشٌاء به شبًها من النعم، فٌجزٌه به، وٌهدٌه إلى الكعبة والثانً :
، والحسن (2)، السدي(ٙ)، والضحان(٘)، وعطاء(ٗ)، ومجاهد(ٖ)، وابن عباس(ٕ)عمر بن الخطاب

 .(5) لال الشافعً. وبه (1)بن مسلم
وأولى المولٌن فً تؤوٌل اآلٌة، ما لال عمر وابن عباس، ومن لال  لال اإلمام الطبري:" 

بمولهما: أن الممتول من الصٌد ٌُْجَزي بمثله من النعم، كما لال هللا تعالى ذكره:"فجزاء مثل ما 
لتل من النعم". وؼٌر جابز أن ٌكون مثل الذي لتل من الصٌد دراهم، ولد لال هللا تعالى:"من 

 .(ٓٔ)"لٌست من النعم فً شًء النعم"، ألن الدراهم
أصبت ظبًٌا وأنا محرم، فؤتٌت عمر فسؤلته عن ذلن، فؤرسل إلى "لال لبٌصة بن جابر:  

ّرة  ،عبد الرحمن بن عوؾ فملت: ٌا أمٌر المإمنٌن، إّن أمَره أهون من ذلن! لال: فضربنً بالّدِ
ص الفُتٌا! لال: فجاء عبد حتى سابمته عدًوا!لال: ثم لال: لتلَت الصٌد وأنَت محرم، ثم تَْؽمِ 

 .(ٔٔ)"الرحمن، فحكما شاة
، وهو لول (ٕٔ)"ما أصاب المحرم من شًء، حكم فٌه لٌمته ولال إبراهٌم النخعً :" 

 .(ٖٔ)جماعة من الكوفٌٌن
مضافة وبخفض « فجزاء مثل»لرأ ابن كثٌر، ونافع، وأبو عمرو، وابن عامر: و 

 .(ٗٔ) مرفوع« مثل»منون  «فجزاء»ولرأ عاصم، وحمزة، والكسابً: « . مثل»
ره اثنان  ، أي:"[5٘}ٌَْحكُُم بِِه ذََوا َعْدٍل ِمْنكُْم{ ]المابدة : لوله تعالى:  بعد أن ٌُمَّدِ

 .(٘ٔ)"عدالن
 من أهل ملتكم، فعلى لاتل الصٌد أن ٌسؤل فمٌهٌن عدلٌن عن جزاء :أي لال الزجاج:" 

 .(ٙٔ)"ما لتل
 .(2ٔ)"ٌعنً: فمٌهان عالمان من أهل الدٌن والفضل لال الطبري:" 

وإنما ذكر اثنٌن، ألن الصٌد ٌختلؾ فً نفسه، فافتمر الحكم بالمثل  لال ابن الجوزي:" 
 .(1ٔ)"إلى عدلٌن
 .(5ٔ)"وفٌه دلٌل على جواز االجتهاد فً األحكام لال السمعانً:" 
حِرمٌن، فؤحاش أحدهما كان رجبلن من األعراب م"بكر بن عبد هللا المزنً لال:  عن 

ظبًٌا، فمتله اآلخر. فؤتٌا عمر، وعنده عبد الرحمن بن عوؾ، فمال له عمر: وما ترى؟ لال: شاة، 
لال: وأنا أرى ذلن، اذهبا فؤهدٌا شاة. فلما مَضٌا لال أحدهما لصاحبه: ما دَرى أمٌر المإمنٌن ما 

                                                                                                                                                                               
 .2ٙ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٔ)
 .ٙٔ/ٔٔ(:ص2ٖٕ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .ٙٔ-٘ٔ/ٔٔ(:ص2ٕٕٔ)-(5ٕٙ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .٘ٔ/ٔٔ(:ص1ٕٙ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .٘ٔ/ٔٔ(:ص2ٕٙ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .1ٔ/ٔٔ(:ص1ٕٓ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .٘ٔ-ٗٔ/ٔٔ(:صٕٙٙ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .5ٔ/ٔٔ(:ص1ٕٕ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .2ٙ/ٕانظر: النكت والعٌون: (5)
 .ٕٓ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .2ٔ/ٔٔ(:ص22ٕ٘ٔأخرجه الطبري) (ٔٔ)
 .ٕٓ/ٔٔ(:1ٖٕ٘ٔأخرجه الطبري) (ٕٔ)
 .5ٕ/ٔٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 .1٘٘/ٔ، وزاد المسٌر:ٖٔ/ٔٔ، وتفسٌر الطبري:1ٕٗ-2ٕٗانظر: السبعة فً المراءات: (ٗٔ)
 .ٖٕٔالتفسٌر المٌسر: (٘ٔ)
 .2ٕٓ/ٕمعانً المرآن: (ٙٔ)
 .ٕٕ/ٔٔتفسٌر الطبري: (2ٔ)
 .1ٙ٘/ٔزاد المسٌر: (1ٔ)
 .2ٙ/ٕتفسٌر السمعانً: (5ٔ)
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ن سورة المابدة؟ فماال ال! فمرأها ٌمول حتى سؤل صاحبه!! فسمعها عمر، فرّدهما فمال: هل تمرأا
 .(ٔ)"، ثم لال: استعنت بصاحبً هذا{ٌحكم به ذوا عدل منكم}علٌهما:

ذكر لنا أن رجبل أصاب صًٌدا، فؤتى ابن عمر فسؤله عن ذلن، وعنده عبد  لال لتادة:" 
 هللا بن صفوان، فمال ابن عمر البن صفوان: إما إن ألول فتصدلنً، وإما أن تمول فؤصدلن.

 .(ٕ)"مال ابن صفوان: بل أنت فمل. فمال ابن عمر، ووافمه على ذلن عبد هللا بن صفوانف
سمعت رجبل سؤل عبد هللا بن عمر، عن رجل أصاب ولَد "عن عمرو بن حبشً لال:  

أرنب، فمال: فٌه ولد ماعز، فٌما أرى أنا. ثم لال لً: أكذان؟ فملت: أنت أعلم منً. فمال: لال هللا 
 .(ٖ){"ٌحكم به ذوا عدل منكم}تعالى ذكره:

ًّ من  لال شرٌح:"  لو وجدت حكًما عدال لحكمت فً الثعلب َجْدًٌا، وجدٌي أحبُّ إل
 .(ٗ)"الثعلب

 .(٘)"وأن ٌهدٌه لفمراء الحرم ، أي:"[5٘}َهْدًٌا بَاِلَػ اْلَكْعبَِة{ ]المابدة : لوله تعالى: 
 .(ٙ)"ٌُْهَدي فٌبلػ الكعبة :أي لال الطبري:" 
: محلها {بالػ الكعبة، لوله"}(2)"البدن هدٌا بالػ الكعبة ٌعنً: بالهدي: ماتل:"لال م 

 .(1)"مكة
 .(5)إنما الهدي ذوات الجود لال ابن عمر:" 
 .(ٓٔ)"أي: ٌذبح فً الحرم لال السعدي:" 
ٌلزم إٌصاله إلى الكعبة، وعنى بالكعبة جمٌع الحرم ، ألنها فً  لال الماوردي:" 

  .(ٔٔ)"الحرم
أي : واصبل إلى الكعبة ، والمراد وصوله إلى الحرم ، بؤن ٌذبح هنان ،  ابن كثٌر:"لال  

 .(ٕٔ)"وٌفرق لحمه على مساكٌن الحرم. وهذا أمر متفك علٌه فً هذه الصورة

لوله: }بالػ الكعبة{ ٌمتضً أن ٌكون إعطاء الهدي فً الحرم، ٌفرق  لال السمعانً:" 
 .(ٖٔ)"على مساكٌن الحرم، وهو الواجب

اختلفوا هل ٌجوز أن ٌهدي فً الحرم ما ال ٌجوز فً األضحٌة من صؽار الؽنم على و
 :(ٗٔ)لولٌن

 أحدهما : ال ٌجوز لاله : أبو حنٌفة.
 الثانً : ٌجوز ، لاله الشافعً .

أو أن ٌشتري بمٌمة مثله  ، أي:"[5٘}أَْو َكفهاَرةٌ َطعَاُم َمَساِكٌَن{ ]المابدة : لوله تعالى: 
 .(٘ٔ)"لكل مسكٌن نصؾ صاع طعاًما ٌهدٌه لفمراء الحرم

                                                             
 .ٖٕ/ٔٔ(:ص1ٕ٘٘ٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .ٕ٘/ٔٔ(:ص5ٕٓ٘ٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .1ٕ/ٔٔ(:ص51ٕ٘ٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .ٕ٘/ٔٔ(:ص5ٕٔ٘ٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .ٖٕٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٕٕ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .2ٕٓٔ/ٗ(:ص1ٓ5ٙأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .1ٕٓٔ/ٗ(:ص1ٔٓٙأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .1ٕٓٔ/ٗ(:ص1ٓ1ٙأخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 .ٖٕٗتفسٌر السعدي: (ٓٔ)
 .2ٙ/ٕالنكت والعٌون: (ٔٔ)
 .5ٗٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٕٔ)
 .2ٙ/ٕتفسٌر السمعانً: (ٖٔ)
 .2ٙ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٗٔ)
 .ٖٕٔالتفسٌر المٌسر: (٘ٔ)



ٕٖٗ 
 

أي: كفارة ذلن الجزاء طعام مساكٌن، أي: ٌجعل ممابلة المثل من النعم،  لال السعدي:" 
 .(ٔ)"طعام ٌطعم المساكٌن

 ، لوالن:[5٘}أَْو َكفهاَرةٌ َطَعاُم َمَساِكٌَن{ ]المابدة : لوله تعالى:وفً  
م المثل من النعم وٌشتري بالمٌمة طعاماً ، لاله عطاء  . (ٖ)ً، والشافع(ٕ)أحدهما : أنه ٌُمَّوِ

م الصٌد وٌشتري بالؽنٌمة طعاماً ، لاله لتادة  .(٘)، وأبو حنٌفة(ٗ)الثانً : ٌمّوِ
لال كثٌر من العلماء: ٌموم الجزاء، فٌشترى بمٌمته طعام، فٌطعم كل  لال السعدي:" 

 .(ٙ)"و نصؾ صاع من ؼٌرهمسكٌن مد بر أ
لرأ ابن كثٌر، وعاصم، وأبو عمرو، وحمزة، والكسابً: أو كفارة منونا طعام رفعا.  

 .(2)على االضافة« طعام مساكٌن»رفعا ؼٌر منون « أو كفارة»ولرأ نافع، وابن عامر: 
ٌوما عن  أو ٌصوم بدال من ذلن ، أي:"[5٘}أَْو َعْدُل ذَِلَن ِصٌَاًما{ ]المابدة : لوله تعالى:  

 .(1)"كل نصؾ صاع من ذلن الطعام
 .(5)"أي: ٌصوم عن إطعام كل مسكٌن ٌوما لال السعدي:" 
 .(ٓٔ)"أو ما ساواه من الصوم فٌصوم عن طعام كل مسكٌن ٌوما لال البٌضاوي:أي:" 
ٌَاًما{ ]المابدة : لوله تعالى:وفً    :، ثبلثة الوال[5٘}أَْو َعْدُل ذَِلَن ِص

 .(ٕٔ)، والشافعً(ٔٔ)أحدها : أنه ٌصوم عن كل مد ٌوماً ، لاله عطاء
 والثانً : ٌصوم عن كل مد ثبلثة أٌام ، لاله سعٌد بن جبٌر .

 .(ٖٔ)لتادةوالثالث : ٌصوم عن كل صاع ٌومٌن ، لاله 
 واختلفوا فً التكفٌر بهذه الثبلثة ، هل هو على الترتٌب أو التخٌٌر على لولٌن :

،  (٘ٔ)والضحان، (ٗٔ)بؤي الثبلثة شاء، لاله عطاء بٌن إخراج النظٌر: أنه على التخٌٌر أحدهما
 .(5ٔ)، ومذهب الشافعً(1ٔ)، ومجاهد(2ٔ)وهو أحد لولً ابن عباس، (ٙٔ)وعكرمة

 .(ٕٓ)"للتخٌٌر –وهو األجود فً اللؽة  - {أو}ٌجوز أن تكون  لال الزجاج:" 
فاإلطعام ، فإن لم ٌجد الطعام فالصٌام ، لاله ابن : على الترتٌب، إن لم ٌجد المثل والثانً
 .(ٗ)، والسدي(ٖ)، وإبراهٌم(ٕ)وعامر، (ٔ)-فً أحد لولٌه-وعطاء ، (ٕٕ)، ومجاهد(ٕٔ)عباس

                                                             
 .ٖٕٗتفسٌر السعدي: (ٔ)
 .ٖٙ/ٔٔ(:ص1ٕٔٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .1ٙ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٖ)
 .2ٖ-ٖٙ/ٔٔ(:ص5ٕٔٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .1ٙ/ٕانظر: النكت والعٌون: (٘)
 .ٖٕٗتفسٌر السعدي: (ٙ)
 .1ٕٗانظر: السبعة فً المراءات: (2)
 .ٖٕٔالتفسٌر المٌسر: (1)
 .ٖٕٗتفسٌر السعدي: (5)
 .ٗٗٔ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (ٓٔ)
 .ٖٙ/ٔٔ(:ص1ٕٔٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .1ٙ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٕٔ)
 .2ٖ-ٖٙ/ٔٔ(:ص5ٕٔٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖٔ)
 .ٖ٘/ٔٔ(:صٕٗٔٙٔ، و)ٖٖ/ٔٔ(:صٕٓٔٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗٔ)
 .ٖ٘/ٔٔ(:صٕ٘ٔٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘ٔ)
 .ٖ٘/ٔٔ(:صٕٕٔٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙٔ)
 .ٖ٘/ٔٔ(:ص2ٕٔٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (2ٔ)
 .ٖ٘/ٔٔ(:صٕٗٔٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (1ٔ)
 .1ٙ/ٕانظر: النكت والعٌون: (5ٔ)
 .2ٕٓ/ٕمعانً المرىن: (ٕٓ)
 .ٖٔ/ٔٔ(:صٕٓٓٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .ٕٖ/ٔٔ(:صٖٕٓٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٕ)



ٕٗٗ 
 

 .(٘)"وباألول لال جمهور الفمهاء لال ابن الجوزي:" 
أو كفارة طعام مساكٌن أو عدل }وأولى األلوال بالصواب عندي فً لوله: لال الطبري:" 

أن ٌكون تخًٌٌرا، وأن ٌكون للماتل الخٌار فً تكفٌره بمتله الصٌد وهو محرم بؤّيِ  {ذلن صٌاًما
هذه الكفارات الثبلث شاء. ألن هللا تعالى ذكره، جعل ما أوجَب فً لتل الصٌد من الجزاء 

إتبلفه  والكفارة عموبة لفعله، وتكفًٌرا لذنبه، فً إتبلفه ما أتلؾ من الصٌد الذي كان حراًما علٌه
فً حال إحرامه، ولد كان حبلال له لبل حال إحرامه، كما جعل الفدٌة من صٌام أو صدلة أو 

إحرامه،  نسن فً حلك الشعر الذي حلمه المحرم فً حال إحرامه، ولد كان له حبلال لبل حال
لمه ]عموبة لفعله، وتكفًٌرا لذنبه[ وحلك الشعر الذي حلمه المحرم فً حال إحرامه ولد كان له ح

ثم جعل علٌه إن حلمه جزاًء  ،لبل حال إحرامه، ثم منع من حلمه فً حال إحرامه نظٌر الصٌد
من حلمه إٌاه. فؤجمع الجمٌع على أنه فً حلمه إٌاه إذا حلمه من أذاته، مخٌهر فً تكفٌره، فعله ذلن 

 .(ٙ)"لمحرمٌنبؤّيِ الكفارات الثبلث شاء. ال فرق بٌن ذلن فمثله إن شاء هللا لاتل الصٌد من ا
، بكسر « أو عدل ذلن»لرأ أبو رزٌن، والضحان، ولتادة، والجحدري، وطلحة: و 

 .(2)العٌن
فََرَض هللا علٌه هذا الجزاء; لٌلمى  ، أي:"[5٘}ِلٌَذُوَق َوبَاَل أَْمِرِه{ ]المابدة : لوله تعالى: 

 .(1)"بإٌجاب الجزاء المذكور عالبة فِْعله
 .(5)"فعموبة أمره :{أمرهوبال }أما  لال السدي:" 
 .(ٓٔ)"أي: جزاء ذنبه لال ابن الجوزي:" 
لٌذوق ثمل فعله وسوء عالبة هتكه لحرمة اإلحرام، أو الثمل الشدٌد  لال البٌضاوي:أي:" 

 .(ٔٔ)"على مخالفة أمر هللا تعالى
 كانا ثمٌلٌن ؼٌر طعام وبٌل، وماء وبٌل، إذا:ثمل الشًء فً المكروه، ومنه لولهم :الوبال 

سُوَل فَؤََخْذنَاهُ أَْخذًا َوبٌِبًل{ ]المزمل :  ، [ٙٔنامٌٌن فً المال، لال عز وجل: }فَعََصى فِْرَعْوُن الره
 :(ٖٔ)لال طرفة ابن العبد، (ٕٔ)أي ثمتٌبل شدٌدا، والوبٌل خشبة المصار ومن هذا لٌل لها وبٌل

ٌٍْؾ ُجبللةٌ   خٍ كالوبٌِل ٌَلَْنَدِد عِمٌلَةُ شٌَْ                 فمّرْت َكهاةٌ ذاُت َخ
الدخان: {]ذق إنن أنت العزٌز الكرٌم}الذوق هنا مستعار كموله تعالى: لال المرطبً:" 

وحمٌمة الذوق إنما هً فً حاسة  ،[ٕٔٔالنحل: ] {فؤذالها هللا لباس الجوع والخوؾ}[. ولال5ٗ
 ،(ٗٔ)«ذاق طعم اإلٌمان من رضً باهلل ربا»اللسان، وهً فً هذا كله مستعارة. ومنه الحدٌث 

والوبال سوء العالبة. والمرعى الوبٌل هو الذي ٌتؤذى به بعد أكله. وطعام وبٌل إذا كان  ،الحدٌث
 .(٘ٔ)"ثمٌل

                                                                                                                                                                               
 .ٕٖ/ٔٔ(:صٖٕٓٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔ)
 .ٕٖ/ٔٔ(:صٖٕٓٙٔالطبري) انظر: تفسٌر (ٕ)
 .ٕٖ/ٔٔ(:صٕٗٓٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .ٖٖ/ٔٔ(:ص2ٕٓٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .12٘/ٔزاد المسٌر: (٘)
 .1ٖ-2ٖ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .12٘/ٔانظر: زاد المسٌر: (2)
 .ٖٕٔالتفسٌر المٌسر: (1)
 .5ٕٓٔ/ٗ(:ص1ٔٙٙأخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 .12٘/ٔزاد المسٌر: (ٓٔ)
 .ٗٗٔ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (ٔٔ)
 ..ٕٓٔ-5ٕٓ/ٕانظر: معانً المرآن للزجاج: (ٕٔ)
 .1ٕدٌوانه: (ٖٔ)
 .(ٙ٘) حدٌث اإلٌمان، فً مسلم أخرجه(ٗٔ)
 .2ٖٔ/ٙتفسٌر المرطبً: (٘ٔ)



ٕٗ٘ 
 

ا َسلََؾ{ ]لوله تعالى:  ُ َعمه والذٌن ولعوا فً شًء من ذلن  ، أي:"[5٘المابدة : }َعَفا َّللاه
 .(ٔ)"لبل التحرٌم فإن هللا تعالى لد عفا عنهم

 .ة"ما كان فً الجاهلٌ:"(ٗ)وعطاء (ٖ)، وسعٌد بن جبٌر(ٕ)لال أبو ذر 
 .(٘)"لبل نزول التحرٌم :ٌعنً لال الماوردي:" 
من لتل الصٌد محرما فً الجاهلٌة أو لبل التحرٌم، أو فً هذه  لال البٌضاوي:أي:" 

 .(ٙ)"المرة
من الصٌد فً حال اإلحرام لبل أن تراجعوا رسول هللا صلى هللا لال الزمخشري:أي:" 

عما سلؾ لكم فً الجاهلٌة منه، ألنهم كانوا متعبدٌن ، ولٌل:علٌه وسلم وتسؤلوه عن جوازه
 .(2)"ها محرمابشرابع من لبلهم وكان الصٌد فٌ

ُ ِمْنهُ{ ]المابدة : لوله تعالى:  وَمن عاد إلى المخالفة متعمًدا  ، أي:"[5٘}َوَمْن َعاَد فٌََْنتَِمُم َّللاه
ض النتمام هللا منه  .(1)"بعد التحرٌم، فإنه ُمعَره

بعد أن حرمه هللا منه فٌنتمم هللا منه أي  ومن عاد مستحبل للصٌد لال الزجاج:اي:" 
 .(5)"وجابز أن ٌكون: من عاد مستخفا بؤمر هللا فجزاإه العذاب كجزاء لاتل النفس، هللافٌعذبه 

أي : ومن فعل ذلن بعد تحرٌمه فً اإلسبلم وبلوغ الحكم الشرعً إلٌه  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٓٔ)"فٌنتمم هللا منه

ٌنتمم منه فً ، فومن عاد إلى لتل الصٌد وهو محرم بعد لال الزمخشري:أي:" 
 .(ٔٔ)"اآلخرة

 .(ٕٔ)"المبالؽة فً العموبة« : االنتمام» لال ابن الجوزي:" 
ُ ِمْنهُ{ ]المابدة : لوله تعالى:وفً    :(ٖٔ)، لوالن[5٘}َوَمْن َعاَد فٌََْنتَِمُم َّللاه

 أحدهما : ٌعنً ومن عاد بعد التحرٌم ، فٌنتمم هللا منه بالجزاء عاجبلً ، وعموبة المعصٌة آجبلً .

 بعد التحرٌم فً لتل الصٌد ثانٌة بعد أوله ، فٌنتمم هللا منه . والثانً : ومن عاد
 وعلى هذا التؤوٌل لوالن :

، (٘ٔ)والحسن، (ٗٔ)أحدهما : فٌنتمم هللا منه بالعموبة فً اآلخرة دون الجزاء ، لاله ابن عباس
 .(5ٔ)داود، و(1ٔ)، وإبراهٌم(2ٔ)شرٌحو، (ٙٔ)بن جبٌر

 .(ٔ)، والجمهور(ٕٓ)لاله الشافعًوالثانً : بالجزاء مع العموبة ، 

                                                             
 .ٖٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .5ٕٓٔ/ٗ(:ص1ٔ2ٙانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .ٓ٘/ٔٔ(:ص5ٕٗٙٔانظر: فسٌر الطبري) (ٖ)
 .5ٗ/ٔٔ(:صٕٓٗٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .1ٙ/ٕالنكت والعٌون: (٘)
 .ٗٗٔ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (ٙ)
 .25ٙ/ٔالكشاؾ: (2)
 .ٖٕٔالتفسٌر المٌسر: (1)
 .5ٕٓ/ٕمعانً المرآن: (5)
 .5٘ٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٓٔ)
 .1ٓٙ-25ٙ/ٔالكشاؾ: (ٔٔ)
 .12٘/ٔزاد المسٌر: (ٕٔ)
 .1ٙ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٖٔ)
 .ٔ٘/ٔٔ(:صٕٔ٘ٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗٔ)
 .ٖ٘/ٔٔ(:صٕٗٙٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘ٔ)
 .ٔ٘/ٔٔ(:ص1ٕ٘ٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙٔ)
 .ٔ٘/ٔٔ(:صٕٕ٘ٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (2ٔ)
 .ٔ٘/ٔٔ(:صٕٗ٘ٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (1ٔ)
 .1ٙ/ٕانظر: النكت والعٌون: (5ٔ)
 .1ٙ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٕٓ)



ٕٗٙ 
 

ز له عنه. ثم عاد، وروي عن   زٌد أبو المعلى: أن رجبل أصاب صًٌدا وهو محرم، فتُجّوِ
 .(ٕ)"، لال: فً اإلسبلم{ومن عاد فٌنتمم هللا منه}فؤرسل هللا علٌه ناًرا فؤحرلته، فذلن لوله:

وأولى األلوال فً ذلن بالصواب عندنا، لوُل من لال: معناه:ومن عاد فً  لال الطبري:" 
اإلسبلم لمتله بعد نهً هللا تعالى ذكره عنه، فٌنتمم هللا منه، وعلٌه مع ذلن الكفارة، ألن هللا عز 
وجل إْذ أخبر أنه ٌنتمم منه، لم ٌخبرنا ولد أوجب علٌه فً لتله الصٌد عمًدا ما أوجب من الجزاء 

أنه لد أزال عنه الكفارة  ،"{ومن لتله منكم متعمًدا فجزاء مثُل ما لتل من النعم}كفارة بموله:أو ال
فً المرة الثانٌة والثالثة، بل أعلم عباَده ما أوجَب من الحكم على لاتل الصٌد من المحرمٌن 

 .(ٖ)"{وال كفارة علٌه فً الدنٌا}عمًدا، ثم أخبر أنه منتمم ممن عاد، ولم ٌمل:
ُ َعِزٌٌز ذُو اْنِتمَاٍم{ ]المابدة : تعالى:لوله   وهللا تعالى عزٌز لويٌّ منٌع فً  ، أي:"[5٘}َوَّللاه

 .(ٗ)"سلطانه، وِمن عزته أنه ٌنتمم ممن عصاه إذا أراد، ال ٌمنعه من ذلن مانع
ممن  {ذو انتمام}منٌع فً ملكه، وال ٌمتنع علٌه ما ٌرٌده. :أي {،عزٌز} لال المرطبً:" 

 .(٘)"اءعصاه إن ش
 .(ٙ)"}وهللا عزٌز{ بإلزام األحكام }ذو انتمام{ لمن جاوز حدود اإلسبلم لال النسفً:" 
وهللا منٌٌع فً سلطانه، ال ٌمهره لاهٌر، وال ٌمنعه من االنتمام ممن انتمم  لال الطبري:أي:" 

وأما ، الَمنَعةالخلك خلمه، واألمر أمره، له العزة  منه، وال من عموبة من أراد عموبته، مانع. ألن
 .(2)"، فإنه ٌعنً به: معالبتَه لمن عصاه على معصٌته إٌاه{ذو انتمام}لوله:

 .(1)"ٌمول: عزٌز فً نممته إذا انتمم {،وهللا عزٌز} :عن أبً العالٌة
: ذوا {ذو انتمام}، "(5)"لال: عزٌز ذو بطش {،وهللا عزٌز ذو انتمام"} :دمحم بن إسحاقعن 

 .(ٓٔ)"انتمام ممن آذاه
أن هللا منتمم ممن كفر بآٌاته بعد علمه بها  :أي وفً رواٌة أخرى عن دمحم بن إسحاق:"

 .(ٔٔ)"ومعرفته بما جاءه منه فٌها
وإنما نص هللا على المتعمد لمتل الصٌد، مع أن الجزاء ٌلزم المتعمد  لال السعدي:" 

، فإنه ٌضمنها على أن المتلؾ للنفوس واألموال المحترمة-والمخطا، كما هو الماعدة الشرعٌة 
أي حال كان، إذا كان إتبلفه بؽٌر حك، ألن هللا رتب علٌه الجزاء والعموبة واالنتمام، وهذا 
للمتعمد. وأما المخطا فلٌس علٌه عموبة، إنما علٌه الجزاء، ]هذا جواب الجمهور من هذا المٌد 

و ظاهر اآلٌة. والفرق الذي ذكره هللا. وطابفة من أهل العلم ٌرون تخصٌص الجزاء بالمتعمد وه
بٌن هذا وبٌن التضمٌن فً الخطؤ فً النفوس واألموال فً هذا الموضع الحك فٌه هلل، فكما ال إثم 

 .(ٕٔ)"ال جزاء إلتبلفه نفوس اآلدمٌٌن وأموالهم
 الفوابد:

، وأن لتله مناؾ لكمال اإلٌمان، ألنه تعالى خاطب بهذا النهً تحرٌم الصٌد على المحرم -ٔ
 وعلٌه فإن اجتناب لتل الصٌد من ممتضٌات اإلٌمان.المإمنٌن، 

 بٌان جزاء من صاد وهو محرم وأنه جزاء مثل ما لتل من النعم. -ٕ

                                                                                                                                                                               
 .1ٙ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٔ)
 .ٗ٘/ٔٔ(:صٕٙٙٙٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .ٗ٘/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٖٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .2ٖٔ/ٙتفسٌر الطبري: (٘)
 .22ٗ/ٔتفسٌر النسفً: (ٙ)
 .2٘/ٔٔتفسٌر الطبري: (2)
 .ٕٓٔٔ/ٗ(:ص1ٕٗٙأخرجه ابن أبً حاتم ) (1)
 .ٕٓٔٔ/ٗ(:ص1ٕ٘ٙأخرجه ابن أبً حاتم) (5)
 .ٕٓٔٔ/ٗ(:ص1ٕٙٙأخرجه ابن أبً حاتم) (ٓٔ)
 .ٕٓٔٔ/ٗ(:ص1ٕٙٙأخرجه ابن أبً حاتم) (ٔٔ)
 .ٖٕٗتفسٌر السعدي: (ٕٔ)
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 وجوب التحكٌم فٌما صاده المحرم، وال ٌصح أن ٌكفر الصابد بنفسه. -ٖ
 وأنه البد من العدالة فً الحكمٌنـ لموله:}ذوا عدل منكم{.-ٗ
 إلى الحرم، لموله:}هدٌا بالػ الكعبة{.أن جزاء الصٌد البد أن ٌصل -٘
 أن الفداء كفارة للذنب وستر له فً الدنٌا وفً اآلخرة، لموله:}او كفارة طعام مساكٌن{.-ٙ
 إثبات العفو، هلل وسعة عفو هللا سبحانه وتعالى، لموله:}عفا هللا عما سلؾ{.-2

كثر أن العفو فً ترن لال الشٌخ ابن عثٌمٌن:"العفو: هو عدم المإاخذة على الذنب، واال 
 .(ٔ)الواجب والمؽفرة فً فعل المحرم"

 أن من فعل محظورا لبل العلم بالشرع فإنه ال إثم علٌه وال كفارة وال جزاء.-1
"الؽالب الذي الٌؽلبه أحد، والعزٌز: بمعنى: هلل عّز وجل، وهو : «العزٌز»اثبات االسم الكرٌم-5

الوجوه، والعزٌز ذو العزة التً تكسب من اتصؾ بها الذي ٌمتنع علٌه النمص باي وجه من 
 .(ٕ)لدرة وسلطانا وؼٌر ذلن"

 المرآن
ٌُْد الْبَّرِ َما ُدْمتُ  ٌْكُْم َص َم َعلَ ٌُْد اْلبَْحِر َوَطعَاُمهُ َمتَاًعا لَكُْم َوِللس ٌ اَرِة َوُحّرِ ْم ُحُرًما َوات مُوا }أُِحل  لَكُْم َص

ٌِْه  َ ال ِذي إِلَ  [4ٙ({ ]المائدة : 4ٙتُْحَشُروَن )ّللا 
 التفسٌر:

فً حال إحرامكم صٌد البحر، وهو ما ٌصاد منه حٌاا، وطعامه:  -أٌها المسلمون-أحل هللا لكم 
وهو المٌت منه; من أجل انتفاعكم به ممٌمٌن أو مسافرٌن، وحرم علٌكم صٌد البَّرِ ما دمتم 

أواِمره، واجتنبوا جمٌع نواهٌه; حتى تظَفروا محرمٌن بحج أو عمرة. واخشوا هللا ونفذوا جمٌع 
 بعظٌم ثوابه، وتَْسلموا من ألٌم عمابه عندما تحشرون للحساب والجزاء.

أن هذه اآلٌة نزلت فً بنً مدلج ، وكانوا ٌنزلون بؤسٌاؾ البحر ، سؤلوا :"حكى الكلبً 

 .(ٖ)"عما نضب عنه الماء من السمن ، فنزلت هذه اآلٌة فٌهم
ٌُْد اْلبَْحِر{ ]المابدة : لوله تعالى:  فً  -أٌها المسلمون-أحل هللا لكم  ،أي:"[5ٙ}أُِحله لَكُْم َص

ٌاا  .(ٗ)"حال إحرامكم صٌد البحر، وهو ما ٌصاد منه ح
صٌد الماء سواء كان من بحر أو نهر أو عٌن أو ببر فصٌده  :ٌعنً لال الماوردي:" 

 .(٘)"حبلل للمحرم والحبلل فً الحرم والحل
أحل لكم، أٌها المإمنون، طرّي سمن األنهار الذي صدتموه فً حال  الطبري:أي:"لال  

 .(ٙ)"ِحلِّكم وَحَرمكم، وما لم تصٌدوه من طعامه الذي لتله ثم َرمى به إلى ساحله
 .(2)"ٌعنً: فً اإلحرام وؼٌر اإلحرام لال السمرلندي:" 
ً كان أو  لال الواحدي:أي:"  ما أُصٌب من داخله وهذا اإِلحبلُل عامٌّ لكّلِ أحد ُمحِرما

 .(1)"ُمِحبل
، لال: فصٌده ما {أحل لكم صٌد البحر}خطب أبو بكر الناس فمال:لال ابن عباس:" 

 .(5)"أخذ
 .(ٔٔ). وروي عن ابن عباس مثله(ٓٔ)"صٌده، ما صٌد منه لال عمر بن الخطاب:" 

                                                             
 .5ٓٗ/ٕتفسٌر سورة المابدة البن عثٌمٌن: (ٔ)
 .ٓٔٗ/ٕتفسٌر سورة المابدة البن عثٌمٌن: (ٕ)
 .5ٙ/ٕالنكت والعٌون: (ٖ)
 .ٌٕٗٔسر:التفسٌر الم (ٗ)
 .5ٙ/ٕالنكت والعٌون: (٘)
 .ٔٙ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .5ٔٗ/ٔبحر العلوم: (2)
 .ٖٖٙالوجٌز: (1)
 .2٘/ٔٔ(:ص1ٕٙٙٔاخرجه الطبري) (5)
 .2٘/ٔٔ(:ص2ٕٙٙٔاخرجه الطبري) (ٓٔ)
 .2٘/ٔٔ(:ص5ٕٙٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
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لٌل صٌد البحر وهو كل ما صٌد من حٌتانه، وهذا التحلٌل هذا حكم بتح لال ابن عطٌة:" 
لما كان منه « البحر»هو للمحرم وللحبلل، والصٌد هنا أٌضا ٌراد به الصٌد، وأضٌؾ إلى 

 .(ٔ)"بسبب، والبحر الماء الكثٌر ملحا كان أو عذبا، وكل نهر كبٌر بحر
والمعنى:  ،ٌإكلمصٌدات البحر مما ٌإكل ومما ال  {،صٌد البحر} لال الزمخشري:"

 .(ٕ)"أحل لكم صٌد حٌوان البحر:وعند ابن أبى لٌلى ، أحل لكم االنتفاع بجمٌع ما ٌصاد فً البحر
هذا بحر، فإن لال  والبحر اسم جامع، فكل ما كثر ماإه واتسع لٌل لال اإلمام الشافعً:"

 معروؾ عندلٌل: نعم، وٌدخل فٌه العذب، وذلن ، لابل: فالبحر المعروؾ: البحر هو المالح
 .(ٖ)"العرب

لال ، البحر: ٌتناول كبل مالحا كان أو عذبا، فً جدول كان أو فً نهر لال الراؼب:"
 .(ٗ)"[ٕٔتعالى: }َوَما ٌَْستَِوي اْلبَْحَراِن َهذَا َعْذٌب فَُرات{ ]فاطر : 

 :(ٙ)على لولٌن (٘)حكم الحٌوانات البرمابٌةفً أهل العلم واختلؾ 
، اهدَ لتله المحرم وَ  إنْ لذلن  ،فً البر وله فٌه حٌاة فهو من صٌد البركل ما ٌعٌش أحدهما: أن 

 ،(ٔٔ)وسعٌد بن جبٌر ،(ٓٔ)وعطاء، (5)وابن أبً لٌلى ،(1)وأبو مجلز ،(2)مالن وهذا لول
صٌد البر ما كان كونه فً البّر والثانً: ان صٌد البحر هو مبنً على أكثر عٌش الحٌوان، وأن 

 وهذا لول عطاء بن ابً رباح. .فً البحرأكثر من كونه 
ابن الماء ، أصٌد بّر أم بحر ؟ وعن أشباهه ؟ فمال : حٌث ٌكون أكثر ،  عطاء: "سبل 

 .(ٗٔ)"أكثر ما ٌكون حٌث ٌُْفِرخ ، فهو منه وفً رواٌة أخرى: " .(ٖٔ)"فهو صٌده
 .(٘ٔ)والصواب فً ابن ماء أنه صٌد بر طابر ٌرعى وٌؤكل الحبلال ابن عطٌة:"

 : (ٙٔ)مٌتة السمن لوالن وفً حكم أكل
أحلت لنا مٌتتان ودمان: المٌتتان : »-ملسو هيلع هللا ىلص-حبلل مع اختبلؾ أنواعها، لال النبً أحدهما: أنه 

 .(2ٔ)«الحوت والجراد، والدمان: الكبد والطحال
لال مالن والشافعً وابن ابً لٌلى واألوزاعً، والثوري فً رواٌة األشجعً: ٌإكل ما 
فً البحر كله من السمن والدواب، وسابر ما فً البحر من الحٌوان، وسواء اصطٌد أو وجد مٌتا 

                                                             
 .ٕٔٗ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٔ)
 .1ٓٙ/ٔالكشاؾ: (ٕ)
 .215/ٕتفسٌر اإلمام الشافعً: (ٖ)
 .ٕ٘ٗ/٘تفسٌر الراؼب االصفهانً: (ٗ)
البر والماء معاً، كالضفدع والسلحفاة والسرطان، والحٌة والتمساح وكلب الماء وهً التً تعٌش فً  (٘)

 .ونحوها
 .ٖٕٗ-ٕٕٗ/ٕانظر: المحرر الوجٌز: (ٙ)
 .ٖٕٗ/ٕانظ}: المحرر الوجٌز: (2)
، وتفسٌر ابن ابً ٕٗٔ/ٗ، ومصنؾ ابن أبً شٌبة:12/ٔٔ:ص(22ٖٕٔانظر: الطبري: ) (1)

 ،ٖٕٔٔ/ٗ(:ص1ٗ5ٙحاتم)
 .ٖٕٗ/ٕانظ}: المحرر الوجٌز: (5)
 .12/ٔٔ(:ص22ٕٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .11-12/ٔٔ(:22ٕٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .ٖٕٔ/2، وتفسٌر المرطبً:ٖٕٗ-ٕٕٗ/ٕ، والمحرر الوجٌز:12٘/ٔانظر: زاد المسٌر: (ٕٔ)
 (،1ٕٕٗ. وعبدالرزاق)11/ٔٔ(:ص221ٕٔأخرجه الطبري)(ٖٔ)
 .11/ٔٔ:ص(225ٕٔاخرجه الطبري ) (ٗٔ)
 .ٖٕٗ/ٕالمحرر الوجٌز: (٘ٔ)
 .ٔٓٔ-ٕٓٓ/ٖانظر: تفسٌر البؽوي: (ٙٔ)
( ٖٖٗٔ) برلم والطحال، الكبد باب األطعمة، فً ماجه وابن ،2ٖٔ/  ٕ: المسند ترتٌب فً الشافعً أخرجه(2ٔ)

. مرفوعا عمر ابن عن 52/  ٕ: أحمد واإلمام ،2ٕٕ-2ٕٔ/  ٗ: والذبابح الصٌد فً والدارلطنً ،ٕٓٔٔ/  ٕ
 أٌضا الزٌلعً وعزاه. ٕٗ٘/  ٔ: السنن المسند، معنى فً وهو صحٌح، إسناد هذا: ولال مولوفا البٌهمً ورواه

 ال وهو األخبار ٌملب كان: ولال أسلم، بن زٌد بن الرحمن بعبد وأعله الضعفاء، فً حبان وابن حمٌد بن لعبد
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صلى هللا -طافٌا وؼٌر طاؾ، ولٌس شًء من ذلن ٌحتاج إلى ذكاة، واحتج مالن ومن معه بموله
 .(ٕ()ٔ)«هو الطهور ماإه الحل مٌتته»فً البحر:-علٌه وسلم

ن جهة اإلسناد حدٌث جابر عن الحوت الذي لال المرطبً:"واصح ما فً هذا الباب م
فلما لدما المدٌنة اتٌنا »وهو من أثبت االحادٌث، خّرجه الصحٌحان، وفٌه: «العنبر»ٌمال له
فذكرنا ذلن له، فمال:هو رزق أخرجه هللا لكم، فهل معكم من لحمه شًء فتطعمونا،  -ملسو هيلع هللا ىلص-رسول

 .(ٗ()ٖ)«منه، فؤكله -ملسو هيلع هللا ىلص-فارسلنا إلى رسول هللا
 ، أنهما لال بحبلل السمكة الطافٌة لمن أراد أكلها.(ٙ)، وأبً أٌوب(٘)وأسند عن ابً بكر

وأسند عن جبلة بن عطٌة:أن اصحاب ابً طلحة اصابوا سمكة طافٌة، فسالوا عنها ابا 
 .(2)طلحة، فمال اهدوها لً

ًّ والجراد ذكً كله"  .(1)ولال عمر بن الخطاب:"الحوت ذك
. وهو (5) والثانً: انه الٌإكل السمن الطافً وٌإكل ما سواه من السمن. وهذا لول أبً حنٌفة

ًّ أكل الطافً من  لول الثوري فً رواٌة أبً إسحاق الفزاري عنه، وكره الحسن بن ح
 .(ٓٔ)السمن

 .(ٔٔ)أنه كرهه -رضً هللا عنه-وروي عن علً
 بن سٌرٌن وجابر بن زٌد، ولم ٌختلؾ عن جابر انه كرهه، وهو لول طاوس ودمحم

ٌْتَة{ ]المابدة : واحتجوا بعموم لوله تعالى: ٌْكُُم اْلَم َمْت َعلَ ، وبما رواه أبو داود والدارلطنً [ٖ}ُحّرِ
كلوا ما حسر عنه البحر وما الماه، وما وجدتموه مٌتا او »:-ملسو هيلع هللا ىلص-عن جابر بن عبدهللا عن النبً

 .(ٖٔ()ٕٔ)«لوهطافٌا فوق الماء فبل تؤك
، لتنازع أدلة التحلٌل والتحرٌمالحٌوانات البرمابٌة نظرا  أهل العلم فً حكم اكلواختلؾ 
 على ثبلثة ألوال:

                                                                                                                                                                               

/  ٗ: الراٌة نصب: انظر. الترن فاستحك المراسٌل، وإسناد المولوفات رفع من رواٌته فً ذلن كثر حتى ٌعلم،
 فً الدارلطنً ذكره: ولال مرفوعا، سعٌد أبً عن التفسٌر فً مردوٌه البن حجر ابن أٌضا وعزاه. ٕٕٓ-ٕٔٓ
 لنا، أحل: الصحابً لول ألن المرفوع، حكم فً هً وؼٌره حاتم أبو صححها التً المولوفة والرواٌة...  العلل

 معنى فً ألنها الرواٌة، بهذه االستدالل فٌحصل كذا، عن ونهٌنا بكذا، أمرنا: لوله مثل كذا، علٌنا وحرم
 .ٕٗٗ/  ٔٔ: السنة شرح فًالبؽوي  أٌضا وأخرجه. ٕٙ/  ٔ: الحبٌر تلخٌص". المرفوع

(، 5ٙ(، والترمذي)1ٖٙ(، وابن ماجة)1ٖ(، وأبو داود)2ٕٖٖ، وأحمد)ٕٕ/ٔأخرجه مالن فً الموطؤ: (ٔ)
من حدٌث أبً هرٌرة، لال الترمذي:"حدٌث حسن صحٌح وأخرجه  2ٙٔ، وٓ٘/ٔوالنسابً فً المجتبى

 (، من حدٌث جابر..11ٖ(، وابن ماجة)ٕٔٓ٘ٔأحمد)
 ركً[.]تحمٌك الت—ٕٔ-ٕٓٔ/2انظر: تفسٌر المرطبً: (ٕ)
 (.ٖٖٙٗٔ(، وهو عند احمد)ٖ٘ٓٔ(، وصحٌح المسلم)ٖٔٙٗصحٌح البخاري) (ٖ)
 ]تحمٌك التركً[.ٕٔٔ/2تفسٌر المرطبً: (ٗ)
(، بلفظ:"السمكة الطافٌة حبلل لمن أراد اكلها"، ٘ٗٙٗ(، ومصنؾ عبدالرزاق)2ٕٔٗانظر: سنن الدارلطنً) (٘)

 ، بلفظ:الطافً حبلل". ٗٔٙ/5وذكره البخاري فً الفتح:
(، بلفظ:"أنه ركب البحر فً رهط من اصحابه، فوجدوا سمكة طافٌة على 2ٕ5ٗانظر: سنن الدارلطنً) (ٙ)

 الماء، فسؤلوه عنها، فمال: اطٌبة هً لم تؽٌّر؟ لالوا نعم، لال فكلوا وارفعوا نصٌبً منها، وكان صابما".
 ، مختصرا.1ٖٓ/٘وأخرجه ابن ابً شٌبة:

 (.2ٖٓٗسنن الدارلطنً) (2)
 .25ٖ/٘(، ومصنؾ ابن ابً شٌبة:2ٕٙٗنن الدارلطنً)س (1)
 ]تحمٌك التركً[.ٕٓٔ/2، وتفسٌر المرطبً:12٘/ٔ، وزاد المسٌر:ٖٕٕ/ٙٔانظر: التمهٌد (5)
 .ٕٓٔ/2، وتفسٌر المرطبً: ٖٕٕ/ٕانظر: التمهٌد: (ٓٔ)
 .٘ٔٙ/5، والِجّري: ضرب من السمن، اللسان، مادة"جرا"، وانظر: الفتح:ٕٕ٘/ٙٔانظر: التمهٌد (ٔٔ)
 (، واللفظ له.2ٕٔٗ(، وسنن الدارلطنً)1ٖٔ٘سنن ابً داود) (ٕٔ)
 ]تحمٌك التركً[.ٕٓٔ/2انظر: تفسٌر المرطبً: (ٖٔ)
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النبً صلّى هللا علٌه وسلم »ال ٌحل أكلها; ألنها من الخبابث، وللسمٌة فً الحٌة، وألن أحدها: 
 .(ٕ)وهذا لول الحنفٌة والشافعٌة .ولو حل أكله، لم ٌنه عن لتله (ٔ)«نهى عن لتل الضفدع

وال خبلؾ عند الشافعً فً عدم جواز أكل الضفدع، واختلؾ لوله فٌما له شبه فً البر 
مما الٌإكل، كالخنزٌر والكلب وؼٌر ذلن، والصحٌح أكل ذلن كله، ألنه نص على الخنزٌر فً 

ال المرش والدلفٌن، وكل جواز أكله، وهو له شبه فً البر مما الٌإكل، وال ٌإكل عنده التمساح و
 .(ٗ()ٖ)ما له ناب، لنهٌه علٌه الصبلة والسبلم عن اكل "كل ذي ناب"

 .(٘)"ال ٌإكل شًء من حٌوان البحر إال السمن"ولال أبو حنٌفة، والثوري: 
 .(ٙ)أنه كره أكل السمن الجرّي من وجه الٌثبت -رضً هللا عنه-وروي عن علً

 .(2)وهو أصح"لال المرطبً: وروي عنه أكل ذلن، 
ٌباح أكل الضفادع والحشرات والسرطانات والسلحفاة، إذ لم ٌرد نص فً تحرٌمها. والثانً: أنه 

 .وتحرٌم الخبابث: هو ما نص علٌه الشرع، فبل ٌحرم ما تستخبثه النفوس مما لم ٌرد فٌه نص
 .(1)وهذا لول المالكٌة

بؽٌر ذكاة كطٌر الماء، والسلحفاة،  كل ما ٌعٌش فً البر من دواب البحر، ال ٌحلوالثالث: أن 
وكلب الماء، إال ماال دم فٌه كالسرطان، فإنه ٌباح فً بؽٌر ذكاة; ألنه حٌوان بحري ٌعٌش فً 

وهذا لول البر، ولٌس له دم سابل، فبلحاجة إلى ذبحه، خبلفاً لما له دم، ال ٌباح بؽٌر ذبح. 
 .(5)الحنابلة

المالكٌة فً وجوب ذكاة هذا النوع من وعلى هذا فمذهب الحنابلة لرٌب من مذهب 
 .(ٓٔ)واألصح أن السرطان ال ٌحل إال بالذكاة، الحٌوانات وإلحالها بالبرٌة

وال ٌباح أكل الضفدع; ألن النبً صلّى هللا علٌه وسلم ـ فٌما رواه النسابً ـ نهى عن 
ٌِْه َوَسلهَم  فً الحدٌث:" ه، إذ جاءلتله، وجاء فً النهً عن لتل ُ َعلَ ًه َصلهى َّللاه أَنه َطبٌِبًا َسؤََل النهِب

ٌِْه َوَسلهَم َعْن لَتِْلَها ُ َعلَ ًُّ َصلهى َّللاه   .(ٔٔ)"َعْن ِضْفَدعٍ ٌَْجعَلَُها فًِ َدَواٍء فَنََهاهُ النهِب
  .فٌدل ذلن على تحرٌمه

معاصرٌن حل أكل التمساح ، ولد رجح جماعة من علمابنا ال، كما ال ٌباح أكل التمساح
 .(ٖٔ)، والشٌخ عبد العزٌز بن باز رحمه هللا (ٕٔ)منهم علماء اللجنة الدابمة لئلفتاء

، وعند (ٔ)نمل عن الشٌخ ابن عثٌمٌن ما لد ٌُفهم منه أنه ٌبٌح أكل الضفدع والتمساح و
ٌرى أن أكل التمساح حبلل ، وأن أكل  -رحمه هللا-ؤن الشٌخ ابن عثٌمٌن استمراء فتاوٌه، تبٌّن ب

                                                             
أخرجه أبو داود وأحمد وإسحاق بن راهوٌه وأبو داود الطٌالسً والحاكم عن عبد الرحمن بن عثمان  (ٔ)

 .ٗ/ٕٔٓنصب الراٌة:، انظر: التمٌمً 
، المهذب: ٗ/44ٕومابعدها، مؽنً المحتاج:  4/ٕٙ، تكملة الفتح: ٖ/ٖٕٓالكتاب: اللباب شرح انظر:  (ٕ)

ٕ٘ٓ/ٔ. 
(، من حدٌث ابً ثعلبة الخشً، واخرجه احمد 5ٖٕٔ(، ومسلم)21ٓ٘(، و)البخاري)22ٖ1ٔأخرجه احمد) (ٖ)
 .ٖٔ-5ٕ، ؤٕ/5( من حدٌث ابن عباس، وانظر: المجموع:5ٖٗٔ(، ومسلم)5ٕٕٔ)
 .ٖٕٔ/2طبً:انظر: تفسٌر المر (ٗ)
 ]تحمٌك التركً[.ٕٓٔ/2، وتفسٌر المرطبً:12٘/ٔ، وزاد المسٌر:ٖٕٕ/ٙٔالتمهٌد (٘)
 .٘ٔٙ/5، والِجّري: ضرب من السمن، اللسان، مادة"جرا"، وانظر: الفتح:ٕٕ٘/ٙٔانظر: التمهٌد (ٙ)
 عند -رضً هللا عنه-، وخبر علًٕٕ٘/ٙٔ، وانظر: الخبر فً التمهٌد:ٕٓٔ/2تفسٌر المرطبً: (2)

 .ٕٗ٘/5، والبٌهمً:25ٖ/٘(، وأخرجه أٌضا ابن ابً شٌبة:1ٖٙٙعبدالرزاق)
 .4ٕٔ، الموانٌن الفمهٌة: ص ٔ/ٙ٘ٙبداٌة المجتهد:  انظر:  (1)
 .ٙ/ٕٕٓومابعدها، كشاؾ المناع:  4/ٙٓٙالمؽنً: انظر:  (5)
 .5/ٕٗٔ:كما فً شرح الممنع البن مفلح الحنبلً (ٓٔ)
 .وصححه األلبانً( ،  12ٖٔرواه أبو داود ) (ٔٔ)
 .1٘ٔ/ٕٕ:انظر: فتاوى اللجنة الدابمة (ٕٔ)
 .ٖٗ/ٖٕ انظر: فتاوى اللجنة الدابمة: (ٖٔ)
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الضفدع حرام ، وأن التمساح داخل فً عموم آٌة المابدة ، وأن الضفدع جاء النهً عن لتله 
   .صحٌحاً فً السنهة

لال ابن العربً:"الصحٌح فً الحٌوان الذي ٌكون فً البّر والبحر منعه، ألنه تعارض 
 .(ٕ)ب دلٌل التحرٌم احتٌاطا"فٌه دلٌبلن، دلٌل تحلٌل ودلٌل تحرٌم، فٌؽلّ 

ثبت فً شًء أن أكله سام ،  علٌه إنكل ما فٌه ضرر فبل ٌجوز أكله ولو كان بحرٌاً، و
لال ، أو مضر آلكله، فهنا ٌحرم أكله، ألجل ما فٌه من الضرر، ال ألن جنسه محرم فً ذاته

َ َكاَن بِكُْم  ٌِْدٌكُْم إِلَى 5َٕرِحًٌما{ ]النساء : تعالى : }َواَل تَْمتُلُوا أَْنفَُسكُْم إِنه َّللاه َ [، } َواَل تُْلمُوا بِؤ
 .(ٖ)[5٘ٔالتهْهلَُكِة{ ]البمرة : 

ٌهاَرةِ{ ]المابدة : لوله تعالى:  وما ٌُطعم من صٌده ،أي:"[5ٙ} َوَطعَاُمهُ َمتَاًعا لَكُْم َوِللسه
 .(ٗ)"ارهم كالسمن وؼٌره منفعًة ولوتاً لكم وزاداً للمسافرٌن ٌتزودونه فً أسف

منفعةً لمن كان منكم ممًٌما أو حاضًرا فً بلده، ٌستمتع بؤكله وٌنتفع  لال الطبري:أي:" 
ٌتزّودونه  ، ٌمول: ومنفعةً أًٌضا ومتعة للسابرٌن من أرض إلى أرض، ومسافرٌن{وللسٌارة، }به

 .(٘)"فً سفرهم ملًٌحا
ٌهار أي : منفعة ولُوتًا لكم أٌها المخاطبون } لال ابن كثٌر:"   .(ٙ)"َوِللسهٌهاَرةِ { وهو جمع س
 .(2)"ٌعنً: للممٌمٌن والمسافرٌن. وهً السمكة المالحة لال السمرلندي:" 
 ،منفعة للممٌم والمسافر ،وهو ما نضب عنه الماء ولم ٌَُصدلال الواحدي:أي:"}وطعامة{: 

 .(1)"ٌبٌعون وٌزودون منه
 .(5)"المارة :ٌعنً {،وللسٌارة} لال الثعلبً:" 

المؤكول منه  وأحل لكم أكل،والمعنى: وما ٌطعم من صٌده {،وطعامه} لال الزمخشري:"
 :ٌعنى{، َمتَاًعا لَكُمْ  ، }وعند ابن أبى لٌلى جمٌع ما ٌصاد منه ،وهو السمن وحده عند أبى حنٌفة

ٌؤكلونه طرٌا، ولسٌارتكم ٌتزودونه لدٌدا، كما تزود موسى علٌه السبلم  (ٓٔ)تمتٌعا لتنابكم 
مفعول له مختص بالطعام، كما أن  {متاعا لكم، و}لحوت فً مسٌره إلى الخضر علٌهما السبلما

لوله تعالى: }َوَوَهْبَنا لَهُ إِْسَحاَق َوٌَْعمُوَب نَافِلَةً{ ]األنبٌاء : فً  نافلة حال مختصة بٌعموب
2ٕ]"،(ٔٔ). 

 .(ٕٔ)"المسافرٌن {،للسٌارة}ٌرٌد حاضري البحر ومدنه، و {،لكملوله:} لال ابن عطٌة:"
: الذي {متاعا لكم}لوله:  ، "(ٖٔ)"، ما وجد على الساحل مٌتًا{طعامه}: لال ابن عباس:" 

 .(ٗٔ)"ٌتزود المسافر

                                                                                                                                                                               
، 4ٕٔ:شرٌط :نور على الدرب، وٖ٘،  ٖٗ/  ٘ٔ :الشرح الممتع و ، 44ٖ/  ٖ :فتاوى إسالمٌة انظر:  (ٔ)
كتاب  ،شرح بلوغ المرام ، و / الوجه : ب ٕٔٔ :لماءات الباب المفتوح  :شرٌط ، و، وجه : أ 4ٖٔو

 .ٕاْلطعمة ، شرٌط رلم 
 .1ٗٙ/ٕاحكام المرآن: (ٕ)
 .52ٔ/ٖ، تفسٌر ابن كثٌر  ٖٓٗ/2، حاشٌة الروض  1ٖ/ٔٔالمؽنً انظر: (ٖ)
 .2ٖٖ/ٔصفوة التفاسٌر: (ٗ)
 .2ٔ/ٔٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .51ٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .5ٔٗ/ٔبحر العلوم: (2)
 .ٖٖٙالوجٌز: (1)
 .ٔٔٔ/ٗتفسٌر الثعلبً: (5)
 أفاده .تناه وهم تانا، فهو توطبه، بالبلد تنؤ: ٌمال. منكم للمتوطنٌن أى «ٌؤكلونه لتنابكم تمتٌعا» لوله. (ٓٔ)

 .الصحاح
 .]بتصرؾ[1ٓٙ/ٔالكشاؾ: (ٔٔ)
 .ٕٔٗ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٕٔ)
 .ٕٙ/ٔٔ(:ص5ٖٕٙٔأخرجه الطبري) (ٖٔ)
 .ٕٕٔٔ/ٗ(:ص1ٗٔٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗٔ)



ٕٕ٘ 
 

 .(ٔ)"، السهْفر{وللسٌارة، }لمن كان بحضرة البحر {،متاًعا لكم وللسٌارة }لال عكرمة:" 
 .(ٕ)"لال: هم المحرمون {،وللسٌارة} وعن الحسن:" 
 . (ٖ)""لال: الظهر {وللسٌارة"}عن سعٌد بن جبٌر فً لوله: اخرج ابن ابً حاتم  

 .(ٗ)"لال أبً ولال ؼٌره: التتمٌرلال ابن أبً حاتم:"
، (٘)"أهل األمَصار {:وللسٌارة، }أهل المَرى{: وطعامه متاعا لكم}جاهد:ولال م 

 .(ٙ)"والحٌتاُن للناس كلهم"
كؤنه ٌرٌد أهل لرى البحر وأن السٌارة من أهل األمصار ؼٌر تلن  لال ابن عطٌة:" 

 .(2)"المرى ٌجلبونه إلى األمصار
ال وجه له مفهوم، إال أن ٌكون أراد بموله: هم أهل األمصار، هم  لال الطبري: "وهذا

المسافرون من أهل األمصار، فٌجب أن ٌدخل فً ذلن كل سٌارة، من أهل األمصار كانوا أو 
 .(1)"، فبل نعمله: الممٌمون فً أمصارهم«السٌارة»المرى. فؤمامن أهل 

 ، ثبلثة ألوال:[5َٙوَطعَاُمهُ{ ]المابدة :  وفً معنى لوله تعالى:}
، وأبو (ٕٔ)وابن عمر، (ٔٔ)وابن عباس، (ٓٔ)، وعمر(5)أحدها: ما نبذه البحر مٌتا، لاله أبو بكر

 . (ٗٔ)، ولتادة(ٖٔ)أٌوب
، (2ٔ)وجابر بن زٌد ،(ٙٔ)، وسعٌد بن جبٌر(٘ٔ)سعٌد بن المسٌبوالثانً: أنه ملٌحه، لاله 

 كالمولٌن.  (ٕٕ)وعكرمة، (ٕٔ)ولتادة، (ٕٓ)، ومجاهد(5ٔ)وعن ابن عباس
واختلفت الرواٌة عن النخعً. فروي عنه كالمولٌن، وروي عنه أنه جمع بٌنهما، فمال: 

 . (ٕٗ)، وما لفظه(ٖٕ)طعامه الملٌح 
ابة من زروع البر، وإنما لٌل لهذا: طعام البحر، ألنه ٌنبت بمابه، حكاه والثالث: أنه ما نبت بم

 .(ٕ٘)الزجاج

                                                             
 .2ٔ/ٔٔ(:ص2ٖٕٔٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .ٕٕٔٔ/ٗ(:ص1ٗ٘ٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .ٕٕٔٔ/ٗ(:ص1ٗ٘ٙتفسٌر ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .ٕٕٔٔ/ٗ(:ص1ٗ٘ٙتفسٌر ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .2ٖ/ٔٔ(:ص2ٖ1ٕٔأخرجه الطبري) (٘)
 .2ٖ/ٔٔ(:ص2ٖ5ٕٔأخرجه الطبري) (ٙ)
 .ٕٔٗ/ٕالمحرر الوجٌز: (2)
 .2ٖ/ٔٔتفسٌر الطبري: (1)
 .ٔٙ/ٔٔ(:ص1ٕٙٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .ٔٙ/ٔٔ(:ص12ٕٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .ٕٙ/ٔٔ(:ص11ٕٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .ٗٙ/ٔٔ(:ص2ٕٓٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .٘ٙ/ٔٔ(:ص2ٕٓ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖٔ)
 .٘ٙ/ٔٔ(:ص2ٕٓٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗٔ)
 .1ٙ/ٔٔ(:ص2ٕٕٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘ٔ)
 .ٙٙ/ٔٔ(:ص2ٕٔٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙٔ)
 .1ٙ/ٔٔ(:ص2ٕٕ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (2ٔ)
 .1ٙ/ٔٔ(:ص2ٕٖٕٔانظر: تفسٌر الطبري) (1ٔ)
 .٘ٙ/ٔٔ(:ص2ٓ2ٕٔانظر: تفسٌر الطبري) (5ٔ)
 .2ٙ/ٔٔ(:ص2ٔ5ٕٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٓ)
 .2ٙ/ٔٔ(:ص2ٔ2ٕٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .ٙٙ/ٔٔ(:ص2ٕٔٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٕ)
 .الماء من العذب خبلؾ: والملٌح الملح «اللسان» فً(ٖٕ)
 .2ٙ/ٔٔ(:ص2ٔ1ٕٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٗ)
 .5ٕٓ/ٕانظر: معانً المرآن: (ٕ٘)
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، ما {طعامه}وأولى هذه األلوال بالصواب عندنا، لوُل من لال: لال اإلمام الطبري:" 
لذفه البحر، أو َحَسر عنه فُوجد مٌتًا على ساحله. وذلن أن هللا تعالى ذكره ذكر لبله صٌَد الذي 

، فالذي ٌجب أن ٌعطؾ علٌه فً المفهوم ما لم ٌَُصْد منه، {أحل لكم صٌد البحر}فمال:ٌصاد، 
 .(ٔ)"فمال: أحل لكم ما صدتموه من البحر، وما لم تصٌدوه منه

أحل لكم صٌد البحر وطعامه متاًعا "}عن أبً هرٌرة لال، لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص:ولد روي  
 .(ٕ)مٌتًا فهو طعامه"، ما لفظه {طعامه}، لال:{لكم

 .(ٖ)«وطعمه»ولرئ:
ٌُْد اْلبَّرِ َما ُدْمتُْم ُحُرًما{ ]المابدة : لوله تعالى:  ٌْكُْم َص َم َعلَ وحرم علٌكم  ،أي:"[5ٙ}َوُحّرِ

 .(ٗ)"صٌد البَّرِ ما دمتم محرمٌن بحج أو عمرة
لم تِحلوا  ما كنتم محرمٌن، ،وحرم هللا علٌكم، أٌها المإمنون، صٌد البر لال الطبري:" 

 .(٘)"من إحرامكم
 .(ٙ)"ٌعنً: ما دمتم محرمٌن فبل تؤخذوا الصٌود لال السمرلندي:" 
 على أربعة الوال: الصٌد من المحرم ٌؤكله فٌما العلماء اختلؾاختلؾ أهل العلم و 
. ٌصد لم أو أجله من صٌد سواء األحوال من حال على صٌد أكل للمحرم ٌجوز ال أنهأحدها: 

 لال وبه، (5)-فً أحد لولٌه-، وابن عمر(1)، وابن عباس(2)علً بن ابً طالبوهذا لول 
 .(ٔٔ)الثوريو ،(ٓٔ)إسحاق

أنه أهدى إلى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ِرْجَل حماِر :"روي عن الصعب بن َجثهامة واحتجوا بما  
 .(ٕٔ)"وحش ٌمطر دًما، فرّده فمال: إنا ُحُرم

َوِشٌمة ظبً أهدٌت إلى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وهو محرم، أن "ما روي عن عابشة: بو
 .(ٖٔ)"فرّدها

، وبه (ٗٔ). وهذا لول عثمانأجله من وال له ٌصد لم إذا الصٌد المحرم بؤكل بؤس ال إنهوالثانً: 
 .(٘ٔ)وأحمد وأصحابهما والشافعً مالنلال 

ًّ ملسو هيلع هللا ىلص بموله:"واحتجوا بحدٌث   صٌد البّر لكم حبلل، مالم تصٌدوه او ٌُصْد جابر عن النب
 .(ٙٔ)لكم "

                                                             
 .5ٙ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 ."ولد ولؾ هذا الحدٌث بعضهم على أبً هرٌرة . لال الطبري:" 2ٓ/ٔٔ(:ص2ٕ5ٕٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .1ٓٙ/ٔانظر: الكشاؾ: (ٖ)
 .ٕٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .2ٗ/ٔٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .5ٕٔٓٗٗ/ٔبحر العلوم: (ٙ)
 .2ٗ/ٔٔ(:ص2ٕٗٓٔانظر: تفسٌر الكبري) (2)
 .22/ٔٔ(:ص2ٗ1ٕٔانظر: تفسٌر الكبري) (1)
 .21/ٔٔ(:ص2ٕ٘ٓٔانظر: تفسٌر الكبري) (5)
 .]بتصرؾ[ٖٙٔ -ٖ٘ٔ/ ٘ ، وانظر: المؽنً:ٕٕٖ -ٕٖٔ/ ٙ تفسٌر المرطبً:(ٓٔ)
 .]بتصرؾ[ٖٙٔ -ٖ٘ٔ/ ٘ ، وانظر: المؽنً:ٕٕٖ -ٕٖٔ/ ٙ تفسٌر المرطبً:(ٔٔ)
: ٘ للبٌهمً الكبرى والسنن ،ٙٓٔ -ٖٓٔ: 1 طرق من صحٌحه فً مسلم رواه جثامة، بن الصعب حدٌث(ٕٔ)

ٔ5ٔ، ٔ5ٗ. 
 .ٓٗ: ٙ المسند فً أحمد رواه عابشة حدٌث(ٖٔ)
 .1ٖ/ٔٔ(:ص2ٕٙٗٔ، و)1ٔ-1ٓ/ٔٔ(:ص2ٕ٘٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗٔ)
 .]بتصرؾ[ٖٙٔ -ٖ٘ٔ/ ٘ ، وانظر: المؽنً:ٕٕٖ -ٕٖٔ/ ٙ تفسٌر المرطبً:(٘ٔ)
 (، 1٘ٔٔ(، وأبً داود)15ٗٗٔ(، وهو عند احمد)2ٕٗٗ، وسنن الدرالطنً)12ٔ/٘(، والمجتبى:1ٗٙانظر: سنن الترمذي) (ٙٔ)
 ٖٖٖ: ٕ المنثور الدر فً السٌوطً وخرجه فٌه، لاله ما فانظر ،5ٓٔ /٘ الكبرى السنن فً البٌهمً خرجهو 

 .وصححه والحاكم أحمد أخرجه: ولال
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 أم أجله من صٌد سواء الحبلل، اصطاده إذا حال كل على جابز للمحرم الصٌد أكلأن  والثالث:
، وسعٌد (ٗ)، وابن عمر(ٖ)، وأبً هرٌرة(ٕ)، والزبٌر بن العّوام(ٔ)وهذا لول عمر بن الخطاب ال،

 . (1)وأصحابه حنٌفة ًأب، وهو مذهب (2)، وعطاء(ٙ)، ومجاهد(٘)وسعٌد بن جبٌر
فً حمار الوحش العٌر، أنه أمر ابابكر فمّسمه  -ملسو هيلع هللا ىلص-البهزي عن النبً بحدٌث واحتجوا

 . (5)فً الرفاق، من حدٌث مالن وؼٌره
إنما هً طعمة اطعمكموها »، وفٌه-ملسو هيلع هللا ىلص-عن النبً لتادة أبًوكذلن احتجوا بحدٌث 

 . (ٓٔ)«هللا
فؤما شراإه من مالن ٌملكه وذبحه وأكله، بعد أن ٌكون و ،م اصطٌادهاحروالرابع: أن المراد 

ِملكه إٌاه على ؼٌر وجه االصطٌاد له، وبٌعه وشراإه جابز. لالوا: والنهً من هللا تعالى ذكره، 
 .(ٔٔ)وهذا لول أبو سلمة عن صٌده فً حال اإلحرام دون سابر المعانً.

والصواب فً ذلن من المول عندنا أن ٌمال: إن هللا تعالى ذكره، عمه  ي:"لا اإلمام الطبر 
تحرٌم كل معانً صٌد البّر على المحرم فً حال إحرامه، من ؼٌر أن ٌخص من ذلن شٌبًا دون 
شًء، فكل معانً الصٌد حرام على المحرم ما دام حراًما، بٌعه وشراإه واصطٌاده ولتله، وؼٌر 

ٌجده مذبوًحا لد ذبحه حبلل لحبلل، فٌحّل له حٌنبذ أكله، للثابت عن  ذلن من معانٌه، إال أن
عبد الرحمن بن عثمان لال: كنا مع طلحة بن عبٌد هللا ونحن ُحُرم، » :الخبر عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

ع فلم ٌؤكل. فلما استٌمظ طلحة وفهك من أكل، ول ال: فؤهدي لنا طابٌر، فمنا من أكل، ومنا من تَوره
 .(ٕٔ)"«أكلناه مع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

ٌِْه تُْحَشُروَن{ ]المابدة : لوله تعالى:  َ الهِذي إِلَ أي خافوا هللا الذي  ،أي:"[5ٙ}َواتهمُوا َّللاه
 .(ٖٔ)"تبعثون إِلٌه ٌوم المٌامة فٌجازٌكم على أعمالكم

 .(ٗٔ)"خافوا هللا الذي إلٌه تبعثون لال الواحدي:أي:" 

فٌجزٌكم  {،الذي إلٌه تحشرون} ،فبل تؤخذوه فً إحرامكم {،واتموا هللا}السمرلندي:" لال 
 .(٘ٔ)"بؤعمالكم
 الفوابد:

 حل صٌد البحر للمحلٌن والمحرومٌن.-ٔ
 أن جمٌع حٌوان البحر حبلل، لموله:}صٌد البحر{، ألن اإلضافة تمتضً العموم.-ٕ
 ٌرها حبلل، لعموم لوله:}وطعامه{.أن جمٌع ما فً البحر مما ٌطعم من سمن وأشجار وؼ-ٖ
بٌان الحكمة فً حل صٌد البحر دون البر، ألن األول تناوله سهل، والٌلهو اإلنسان كما ٌلهو -ٗ

به فً صٌد البر، ثم هو صٌد خفً فً باطن المٌاه فبل ٌكون كالصٌد الظاهر على سطح 
 األرض.

                                                             
 1ٓ/ٔٔ(:ص2٘1ٕٔ، و)25/ٔٔ(:ص2ٕ٘ٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔ)
 .1ٖ/ٔٔ(:ص2ٕٙ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .25/ٔٔ(:ص2ٕ٘ٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .1ٓ/ٔٔ(:ص2٘1ٕٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .1ٗ/ٔٔ(:ص2ٙ5ٕٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .1ٗ/ٔٔ(:ص2ٙ5ٕٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .1ٗ-1ٔ/ٔٔ(:ص22ٕٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .]بتصرؾ[ٖٙٔ -ٖ٘ٔ/ ٘ ، وانظر: المؽنً:ٕٕٖ -ٕٖٔ/ ٙ تفسٌر المرطبً:(1)
 .1ٖٔ/٘، والمجتبى:ٖٔ٘/ٔانظر: حدٌث البهزي فً الموطؤ: (5)
 (.2٘( : )5ٙٔٔ(، ومسلم)5ٕٔٗ(، والبخاري)2ٕٕٙ٘اخرجه أحمد) (ٓٔ)
 .1٘-1ٗ/ٔٔ(:ص22ٕٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .1٘/ٔٔ(:ص22ٕٕٔ، ورلم الخبر)1٘/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .2ٖٖصفوة التفاسٌر:  (ٖٔ)
 .ٖٖٙالوجٌز: (ٗٔ)
 .5ٕٔٓٗٗ/ٔ:بحر العلوم (٘ٔ)
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 نً السابرٌن فً السفر.اإلشارة ؼلى جاز إدخار لحم البحر لموله:}وللسٌارة{، ٌع-٘
 تحرٌم صٌد البر على المحرمٌن.-ٙ
وجوب تموى هللا والحذر من مخالفته فٌما فرضه من هذه األحكام، والتحذٌر من عموبة الٌوم -2

 اآلخر.
 إثبات الٌوم اآلخر الذي ٌكون به الحشر إلى هللا عّز وجل، لموله:}الذي ؼلٌه تحشرون{.-1
 

 المرآن
 ُ ٌَْت اْلَحَراَم لٌَِاًما ِللن اِ  َوالش ْهَر اْلَحَراَم َواْلَهْدَي َواْلماََلئَِد ذَِلَن ِلتَْعلَُموا أَن  }َجعََل ّللا  َ اْلَكْعبَةَ اْلبَ  ّللا 

ٍء َعِلٌٌم ) ًْ َ بِكُّلِ َش  [44({ ]المائدة : 44ٌَْعلَُم َما فًِ الس َماَواِت َوَما فًِ اْْلَْرِ  َوأَن  ّللا 

 التفسٌر:
امتنه هللا على عباده بؤن جعل الكعبة البٌت الحرام صبلًحا لدٌنهم، وأمنًا لحٌاتهم; وذلن حٌث 

م العدوان والمتال فً األشهر الحرم  وهً ذو المعدة -آمنوا باهلل ورسوله وألاموا فرابضه، وحره
م تعالى االعتداء على -وذو الحجة والمحرم ورجب ما ٌُهَدى  فبل ٌعتدي فٌها أحد على أحد، وحره

م كذلن االعتداء على المبلبد، وهً ما لُلِّد إشعاًرا بؤنه بمصد  إلى الحرم من بهٌمة األنعام، وحره
به النسن; ذلن لتعلموا أن هللا ٌعلم جمٌع ما فً السموات وما فً األرض، ومن ذلن ما شرعه 

 ة.لحماٌة خلمه بعضهم من بعض، وأن هللا بكل شًء علٌم، فبل تخفى علٌه خافٌ
ٌَْت اْلَحَراَم لٌَِاًما ِللنهاِس{ ]المابدة : لوله تعالى:  ُ اْلَكْعبَةَ اْلبَ جعل هللا :"أي ، [52}َجعََل َّللاه

 .(ٔ)"الكعبة المشّرفة وهً البٌت المحّرم صبلحاً ومعاشاً للناس لمٌام أمر دٌنهم ودنٌاهم
صٌهر هللا الكعبة البٌت الحرام لواًما للناس الذٌن ال لَِوام لهم من ربٌس  لال الطبري:أي:" 

ٌهم عن ضعٌفهم، ومسٌبهم عن محسنهم، وظالمهم عن مظلومهم  .(ٕ)"ٌحجز لّوِ

م أن ٌصاد عنده وٌختلى للحّجِ ولضاء النُّسن لال الواحدي:"   .(ٖ)"ٌعنً: البٌت الذي حره
 :تسمٌتها كعبة لوالنوفً  
 .(2)، والمرطبً(ٙ)، واختاره الطبري(٘)، وعكرمة(ٗ): سمٌت بذلن لتربٌعها ، لاله مجاهدأحدهما 

والثانً : سمٌت بذلن لعلوها ونتوبها من لولهم : لد كعب ثدي المرأة إذا عبل ونتؤ، وهو لول 
 .(1)الجمهور

ٌختلى أن ٌصاد صٌدها، أو ه إٌاها لتحرٌم هللا حراما، اهاوسم: الحرم كله، «الكعبة»و
 .(5)خبلها ، أو ٌعضد شجرها

 ، جوه من التؤوٌل: [52}لٌَِاًما ِللنهاِس{ ]المابدة : لوله تعالى: وفً 
 .(ٓٔ)أحدها: لٌاما للدٌن، ومعالم للحج، رواه ابن أبً طلحة عن ابن عباس

 .(ٔٔ)والثانً: لٌاما ألمر من توجه إلٌها، رواه العوفً عن ابن عباس
هللا الكعبة البٌت الحرام لٌاًما للناس والشهر الحرام والهدي جعل }عن لتادة لوله : " 

، حواجز أبماها هللا بٌن الناس فً الجاهلٌة ، فكان الرجل لو َجره كل جرٌرة ثم لجؤ إلى {والمبلبد

                                                             
 .5ٖٖصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .15/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٖٖٙالوجٌز: (ٖ)
 .5ٓ/ٔٔ(:ص21ٕٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .5ٓ/ٔٔ(:ص21ٕٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .15/ٔٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٕٖٗ/ٙانظر: تفسٌر المرطبً: (2)
 وؼٌرها. ٗٔٗ/ٔ، وتفسٌر العز بن عبدالسبلم:11٘/ٔ، وزاد المسٌر:2ٓ/ٕانظر: النكت والعٌون: (1)
 .2ٓ/ٕ، والنكت والعٌون:5ٔ/ٔٔانظر: تفسٌر الطبري: (5)
 .ٕٗٔٔ/ٗ(:ص1٘ٗٙانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .5ٕ/ٔٔ(:ص212ٕٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
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الحرم لم ٌُتناول ولم ٌُمرب. وكان الرجل لو لمً لاتَل أبٌه فً الشهر الحرام لم ٌعرض له ولم 
 . (ٔ)"جل إذا أراد البٌت تملد لبلدةً من شعر فؤحمته ومنعته من الناسٌمَربه. وكان الر

: فجعل هللا ذلن لٌاما للناس ٌؤمنون به فً ذلن كله فً الجاهلٌة  ولال ابن ششهاب:"
 .(ٕ)"األولى ال ٌخاؾ بعضهم بعضا حٌن ٌلمونهم عند البٌت وفً الحرم أو فً الشهر الحرام.

 .(ٖ)فبل ٌزال فً األرض دٌن ما حجت واستمبلت، لاله الحسنوالثالث: لٌاما لبماء الدٌن، 
كان الناس كلهم فٌهم ملوٌن تدفع بعَضهم عن بعض.  وفً المعنى نفسه  لال ابن زٌد:" 

لال : ولم ٌكن فً العرب ملوٌن تدفع بعضهم عن بعض ، فجعل هللا تعالى لهم البٌت الحرام لٌاًما 
، ٌُْدفع بعُضهم عن بعض به ، والشهر الحرام كذلن ٌدفع هللا بعضهم عن بعض باألشهر الحرم ، 

 .(ٗ)"أخٌه أو ابن عمه فبل ٌعرض له. وهذا كله لد نُِسخوالمبلبد. لال : وٌلمَى الرجل لاتل 
 . (٘)والرابع: لوام دنٌا ولوام دٌن، لاله حمٌد األرلط

 . (ٙ)مما أمروا أن ٌموموا بالفرض فٌه، ذكره الزجاج والخامس: لٌاما للناس، أي:
والسادس: لٌاما لمعاٌشهم ومكاسبهم بما ٌحصل لهم من التجارة عندها، ذكره بعض 

 .(2)المفسرٌن
 .(1)صبلحاً لهم ، لاله سعٌد بن جبٌر :ٌعنًوالسابع: 
وهذه األلوال وإن أختلفت من لابلٌها ألفاظُها، فإن معانٌها آٌلةٌ إلى ما للنا  لال الطبري:" 

للشًء ، هو الذي به صبلحه ، كما الملن األعظم ، لواُم رعٌته ومن « الموام»فً ذلن ، من أن 
مدبِّر أمرهم ، وحاجز ظالمهم عن مظلومهم ، والدافع عنهم مكروه من بؽاهم فً سلطانه ، ألنه 

وعاداهم. وكذلن كانت الكعبة والشهُر الحرام والهدي والمبلبد ، لواَم أمر العرب الذي كان به 
ههم لصبلتهم ،  صبلحهم فً الجاهلٌة ، وهً فً اإلسبلم ألهله معالُم حجهم ومناسكهم ، ومتوجه

 .(5)"باستمبالها ٌتمُّ فرُضهمولبلتهم التً 

انتعاشا لهم فً أمر دٌنهم ودنٌاهم، ونهوضا إلى  {،لٌاما للناس} لال الزمخشري:" 
أؼراضهم ومماصدهم فً معاشهم ومعادهم، لما ٌتم لهم من أمر حجهم وعمرتهم وتجارتهم، 

 .(ٓٔ)"وأنواع منافعهم
هذه األشٌاء لٌاما للناس هو المختار أن جعل هللا تعالى  لال الشٌخ دمحم رشٌد رضا:" 

جعل تكوٌنً تشرٌعً معا، وهو عام شامل لما تموم به وتتحمك مصالح دٌنهم ودنٌاهم، وشامل 
لزمن الجاهلٌة وعهد اإلسبلم، لكن له فً كل من العهدٌن صورة خاصة به ففً عهد الجاهلٌة 

م وإسماعٌل صلى هللا كان التكوٌنً أظهر والتشرٌعً أخفى، ألنهم على إضاعتهم لشرٌعة إبراهٌ
علٌهما وسلم إال للٌبل من مناسن الحج مزجوها بالوثنٌة والخرافات الوضعٌة، وكانت آٌات هللا 

التكوٌنٌة ظاهرة فٌهم كما تمدم بٌانه آنفا، وسبك ما فً معناه فً سورة آل عمران، وأما  تعالى
 .(ٔٔ)"فً عهد اإلسبلم فالتشرٌعً أظهر

 
 .(ٕٔ)بؽٌر ألؾ ،«لٌما»لرأ ابن عامر: و 

                                                             
 .5ٖ/ٔٔ(:ص25ٕٓٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .ٕٗٔٔ/ٗ(:ص1٘1ٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .ٕٗٔٔ/ٗ(:ص1٘2ٙانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .5ٖ/ٔٔ(:ص25ٕٔٔاخرجه الطبري) (ٗ)
 .22ٔ/ٔ، ومجاز المرآن:5ٓ/ٔٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘)
 .ٕٓٔ/ٕانظر: معانً المرآن: (ٙ)
 .15٘/ٔ، وزاد المسٌر:2ٓ/ٕانظر: النكت والعٌون: (2)
 .5ٔ/ٔٔ(:ص21ٖٕٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .5ٖ-5ٕ/ٔٔتفسٌر الطبري: (5)
 .1ٔٙ/ٔالكشاؾ: (ٓٔ)
 .ٔٓٔ-ٓٓٔ/2تفسٌر المنار: (ٔٔ)
 .1ٕٗانظر: السبعة فً المراءات: (ٕٔ)
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وال  لفظ عام، ولال بعض المفسرٌن أراد العرب. {،للناس}لوله تعالى:  لال ابن عطٌة:" 
 .(ٔ)"وجه لهذا التخصٌص
ْهَر اْلَحَراَم{ ]المابدة : لوله تعالى:} الشهر الحرام أًٌضا لٌاًما هللا وجعل  ، أي:"[52َوالشه

 .(ٕ)"للناس
والشهر الذي ٌإدي فٌه الحج وهو ذو الحجة ألن فً اختصاصه من بٌن  لال المرطبً:"

األشهر بإلامة موسم الحج فٌه شؤنا لد علمه هللا أو أرٌد به جنس األشهر الحرم وهو رجب وذو 
 .(ٖ)"المعدة وذو الحجة والمحرم

 .(ٗ)"ٌعنً: األشهر الحرم فذكر بلفظ الجنس لال الواحدي:" 
الشهر الذي ٌإدى فٌه الحج، وهو ذو الحجة، ألن  {:لحرامالشهر ا} لال الزمخشري:"

ولٌل عنى به جنس  ،الختصاصه من بٌن األشهر بإلامة موسم الحج فٌه شؤنا لد عرفه هللا تعالى
 .(٘)"األشهر الحرم

المراد بالشهر الشهر الذي ٌإدي فٌه الحج، وهو ذو الحجة ألنه  لال البٌضاوي:"
 .(ٙ)"المناسب لمرنابه

وكذلن جعل الشهر الحرام سببا لمٌام الناس، ألن العرب كان ٌمتل المراؼً:أي:"لال 
بعضهم بعضا، وٌؽٌر بعضهم على بعض فى سابر األشهر حتى إذا دخل الشهر الحرام زال 
الخوؾ ولدروا على األسفار والتجارات وصاروا آمنٌن على أنفسهم وأموالهم، وكانوا ٌحصلون 

 .(2)"طول العام، ولو اله لتفانوا من الجوع والشدةفٌه من األلوات ما ٌكفٌهم 
األشهر الثبلثة بإجماع من  :والمراد ،هنا اسم جنس ،«الشهر»و لال ابن عطٌة:"

العرب، وشهر مضر وهو رجب األصم، سمً بذلن ألنه كان ال ٌسمع فٌه صوت الحدٌد، 
رٌش، وله ٌمول عوؾ وسموه منصل األسنة ألنهم كانوا ٌنزعون فٌه أسنة الرماح، وهو شهر ل

 :(1)بن األحوص
 إذا سٌمت مدرجها الدماء                وشهر بنً أمٌة والهداٌا 

، أي شهر آل هللا، وكان ٌمال ألهل الحرم آل هللا، (5)شهر هللا :وسماه النبً علٌه السبلم
الهدي فكان وٌحتمل أن ٌسمى شهر هللا ألن هللا سنه وشدده إذ كان كثٌر من العرب ال ٌراه، وأما 

 .(ٓٔ)"أمانا لمن ٌسوله ألنه ٌعلم أنه فً عبادة لم ٌؤت لحرب
 .(ٔٔ)"وكذلن جعل الهدى سببا لمٌام الناس ، أي[52َواْلَهْدَي{ ]المابدة : لوله تعالى:}

ٌهدى إلى البٌت وٌذبح وٌفرق لحمه على الفمراء « الهدي» ألن لال المراؼً:أي:"
 .(ٕٔ)"الفمراءفٌكون نسكا للمهدى ولٌاما لمعٌشة 

 .(ٖٔ)"جعل ذلن أٌضاً لٌاماً للناس لال مكً:أي:"

                                                             
 .ٕٗٗ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٔ)
 .5ٔ/ٔٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕ)
 .21ٗ/ٔتفسٌر المرطبً: (ٖ)
 .ٖٖٙالوجٌز: (ٗ)
 .1ٔٙ/ٔالكشاؾ: (٘)
 .٘ٗٔ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (ٙ)
 .ٖ٘/2تفسٌر المراؼً: (2)
 ، وفٌها :"حبست" بدل:"سٌمت"1ٓ٘/ٕ،وشرح اختٌارات المفضل:1ٖٗ/ٖ، ومنتهى الطلب:ٖٙٔالمفضلٌات: (1)

 لال التبرٌز فً شرح االختٌارات: مضرجها، أي: ٌصٌبها الدم كما ٌضّرج الثوب بالصبػ.
( من 2ٗٔٔ(، من حدٌث ألنس، و)1ٓٓٔلطعة من حدٌث طوٌل اخرجه ابن الجوزي فً الموضوعات) (5)

 حدٌث أبً سعٌد الخدري، ولال إثر كل من الحدٌثٌن: هذا حدٌث موضوع.
 .ٕٗٗ/ٕالمحرر  الوجٌز: (ٓٔ)
 .ٖ٘/2تفسٌر المراؼً: (ٔٔ)
 .ٖ٘/2تفسٌر المراؼً: (ٕٔ)
 .11ٖٔ-11ٕٔ/ٖالهداٌة إلى بلوغ النهاٌة: (ٖٔ)
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ولو  َمن كان فً الجاهلٌة، كان الرجل ال ٌخاؾ إذا دخل فً الحَرم": -هنا  -« الناس»و
لَِمً من لتل أباه أو أخاه، لم ٌخؾ الفاعل فً الحَرم، وإذا لَِمً الهدي لم ٌَعِرْض له الماطع وال 

أراد الحج تملد بمبلدة من شعر، وإذا رجع تملد بمبلدة من لحاء شجر الجابع، وكان الرجل إذا 
 .(ٔ)"هنا: جمٌع الناس، «الناس»ولٌل: ، الحرم، فبل ٌعرض له وال ٌإذى حتى ٌصل إلى أهله

 ، لوالن:«الهدي»فً
 .(ٕ)أحدهما: أنه كل ما أهداه من شًء إلى بٌت هللا تعالى

 .(ٖ)جعل على نفسه، أن ٌُهدٌه وٌملده، وهو لول ابن عباسوالثانً: أنه ما لم ٌملّد من النعم، ولد 
 .(ٗ)"وكذلن جعل المبلبد لٌاما للناس ، أي:"[52َواْلمَبَلبَِد{ ]المابدة : لوله تعالى:}

إذ أن من لصد البٌت فى الشهر الحرام لم ٌتعرض له أحد، ومن لصده  لال المراؼً:"
فى ؼٌر الشهر الحرام ومعه هدى وللده وللد نفسه من لحاء شجر الحرم لم ٌتعرض له أحد، ألن 
هللا أولع فى للوبهم تعظٌم البٌت، فكل من لصده أو تمرب إلٌه صار آمنا من جمٌع اآلفات 

 .(٘)"والمخاوؾ
لحاء شجر الحرم الذي كان أهل الجاهلٌة : «المبلبد» أنشعراء ولد ذكر بعض ال

 : (2)لال الشاعر ،(ٙ) ٌتملهدونه
ٌِْن إْذ أَْعَوراكَُما ٌِْدي اللَِّحاَء اْلُمَضفهَرا               (1)أَلَْم تَْمتبُل اْلِحْرَج اِن ِباأل  ٌُِمره

كان ناس ٌتملهدون لحاء الشجر فً الجاهلٌة إذا أرادوا الحّج ، فٌعرفون  لال ابن عباس:"
 .(5)"بذلن

والمملد منه خصوصا و وهو البدن، ألن الثواب فٌه ، أي: }والمبلبد{  لال الزمخشري:"
 .(ٓٔ)"أكثر، وبهاء الحج معه أظهر

وأما المبلبد فكذلن كان الرجل إذا خرج ٌرٌد الحج تملد من لحاء السمر  لال ابن عطٌة:"

أو ؼٌره شٌبا فكان ذلن أمانا له، وكان األمر فً نفوسهم عظٌما مكنه هللا حتى كانوا ال ٌمدم من 
 .(ٔٔ)"لٌس بمحرم أن ٌتملد شٌبا خوفا من هللا، وكذلن إذا انصرفوا تملدوا من شجر الحرم

                                                             
 .11ٖٔ-11ٕٔ/ٖالهداٌة إلى بلوغ النهاٌة: (ٔ)
 .ٙٙٗ/5انظر: تفسٌر الطبري: (ٕ)
 .2ٙٗ/5(:ص5ٗ1ٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .ٖٙ/2تفسٌر المراؼً: (ٗ)
 .ٖٙ/2تفسٌر المراؼً: (٘)
 .2ٓٗ-5ٙٗ/5تفسٌر الطبري:انظر:  (ٙ)
)حرج(. و " الحرج " )بكسر الحاء وسكون ، واللسان  ٕٓٔٔ، والمعانً الكبٌر :  5ٔ:  ٖأشعار الهذلٌٌن (2)

الراء( : الودعة ، لالوا : عنى بالحرجٌن : رجلٌن أبٌضٌن كالودعة ، فإما أن ٌكون البٌاض لونهما ، وإما أن 
ٌكون كنى بذلن عن شرفهما. ولال شارح دٌوانه : " وٌكون أًٌضا الحرجان ، رجلٌن ٌمال لهما : الحرجان " . و 

 : فتله. و " اللحاء " ، لشر الشجر. و " المضفر " الذي جدل ضفابر. " أمر الحبل ٌمره "
هذا ولد ذكر أبو جعفر أن الشعر فً رجلٌن لتبل رجلٌن ، وروى " ألم تمتبل " ، والذي فً المراجع " ألم تمتلوا 

جابًرا ... َوأَْبِلْػ بَنً ِذي " ، وهو الذي ٌدل علٌه سٌاق الشعر ، فإن أوله لبل البٌت : أال أْبِلؽَا ُجله السهَواِري وَ 
 السهْهم َعنًِّ َوٌَْعَمَرا
ٌَْفَخَرا  َولُوال لَُهْم َعنًِّ َمَمالَةَ َشاِعٍر ... أَلَّم بمَْوٍل ، لَْم ٌَُحاِوْل ِل
َرا ا َلتَْلتُْم ذََكْرتُُم ... َولَْن تَتُْركُوا أَْن تَْمتُلُوا ، َمْن تَعَمه  لَعَلهكُْم لَمه

ضمٌر الجمع. وسببه أن جندبًا ، أخو البرٌك بن عٌاض اللحٌانً ، لتل لًٌسا وسالًما ابنً عامر بن فالشعر كله ب
 .عرٌب الكنانٌٌن ، ولتل سالم جندًبا ، اختلفا ضربتٌن

رواٌة أبً جعفر كما شرحها " أعوراكما " ، ورواٌة الدٌوان " أعورا لكم " ، وهً فً سٌاق لمشعر ، (1)
رضا لكم " ، وٌروي " عورا لكم " بتشدٌد الواو. هذا على أن هذه الرواٌة : " أعور " ورواٌة اللسان : " أع

 .متعدًٌا ، والذي كتب فً اللؽة " أعور لن الشًء فهو معور "
 .5ٗ/ٔٔ(:ص25ٕٕٔأخرجه الطبري) (5)
 .1ٕٙ-1ٔٙ/ٔالكشاؾ: (ٓٔ)
 .ٕٗٗ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٔٔ)
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َ ٌَْعلَُم َما فًِ السهَماَواِت َوَما فًِ اأْلَْرِض{ ]المابدة :  ذَِلنَ لوله تعالى:} ، [52ِلتَْعلَُموا أَنه َّللاه
ذلن لتعلموا أن هللا ٌعلم جمٌع ما فً السموات وما فً األرض، ومن ذلن ما شرعه لحماٌة  أي:"

 .(ٔ)"خلمه بعضهم من بعض
 .(ٕ)"لسموات وما فً األرضلتعلموا أن هللا ٌعلم مصالح ما فً ا :أي لال النسفً:"

إشارة إلى أن جعل هذه األمور لٌاما، والمعنى فعل ذلن لتعلموا  {ذلن} لال ابن عطٌة:" 
أن هللا تعالى ٌعلم تفاصٌل أمور السماوات واألرض وٌعلم مصالحكم أٌها الناس لبل وبعد، 

 .(ٖ)"فانظروا لطفه بالعباد على حال كفرهم
إلى جعل الكعبة لٌاما للناس، أو إلى ما ذكر من حفظ إشارة {ذلن} لال الزمخشري:"

لتعلموا أن هللا ٌعلم كل شًء وهو عالم بما ٌصلحكم وما  ،حرمة اإلحرام بترن الصٌد وؼٌره
 .(ٗ)"شدٌد العماب لمن انتهن محارمه ؼفور رحٌم لمن حافظ علٌها ،ٌنعشكم مما أمركم به وكلفكم

، أو إلى ما ذكر من األمر بحفظ حرمة إشارة إلى الجعل {،ذلن} لال البٌضاوي:"
اإلحرام وؼٌره. لتعلموا أن هللا ٌعلم ما فً السماوات وما فً األرض فإن شرع األحكام لدفع 

 .(٘)"المضار لبل ولوعها وجلب المنافع المترتبة علٌها، دلٌل حكمة الشارع وكمال علمه
إن ذلن لم ٌكن إال لحكمة بالؽة صادرة عن علم بخفاٌا األمور  -الخبلصة لال المراؼً:"

وؼاٌاتها، فكان دلٌبل على أنه سبحانه ٌعلم ما فى السموات وما فى األرض من أسباب الرزق 
 ونظام الخلك وؼٌر ذلن، وأنه علٌم بكل شىء فبل تخفى علٌه خافٌه.

ن الناس فى لطر من األلطار فى ولد عجزت جمٌع األمم فى المدٌم والحدٌث عن تؤمٌ
 .(ٙ)"زمن معٌن من كل سنة بحٌث ال ٌمع فٌه لتل وال لتال وال عدوان

فإن لٌل: أي اتصال لهذا الكبلم بما لبله؟ لٌل: أراد أن هللا عز وجل جعل  لال البؽوي:" 
 .(2)"الكعبة لٌاما للناس ألنه ٌعلم صبلح العباد كما ٌعلم ما فً السموات وما فً األرض

َ ٌَْعلَُم َما فًِ السهَماَواِت َوَما فًِ اأْلَْرِض{ لوله تعالى:}وذكر الزجاج فً   ذَِلَن ِلتَْعلَُموا أَنه َّللاه
 :(1)، وجهان[52]المابدة : 
كان ٌمتل بعضعهم بعضا، وجعل  أن هللا لما آمن من الخوؾ البلد الحرام، والناسكأحدهما: 

أهل جاهلٌة، فدل بذلن أنه ٌعلم ما فً السماوات وما  والمومالشهر الحرام ٌمتنع فٌه من المتل، 
 .أعظم األولات فسادا ما ٌإمن به فً األرض إذ جعل فً

ذلن مردود على ما أنبؤ هللا به على لسان نبٌه فً هذه السورة من لوله: } ِمَن الهِذٌَن  أنوالثانً: 
فؤخبر بنفالهم الذي كان مستترا عن ، [ُٔٗهْم { ]المابدة : لَالُوا آَمنها بِؤَْفَواِهِهْم َولَْم تُْإِمْن لُلُوبُ 

اعُوَن ِلمَْوٍم آَخِرٌَن لَْم ٌَؤْتُوَن{ ]المابدة :  :المسلمٌن، وما أخبر به أنهم اعُوَن ِلْلَكِذِب َسمه ، [ٔٗ} َسمه
شرحناه مما كانوا علٌه وما  -ملسو هيلع هللا ىلص  -فؤظهر هللا ما كانوا أسروه من لصة الزانٌٌن، ومسؤلتهم إٌاه 

 -وهللا أعلم  -فالمعنى ، فؤظهر هللا جل وعز: نبٌه والمإمنٌن على جمٌع ما ستروا عنهم، فً ذلن
، ٌدلكم على إنه ٌعلم ما فً السماوات وما فً األرض، ذلن لتعلموا الؽٌب الذي أنبؤتكم به عن هللا

ُسوِل إِاله  ودلٌل هذا المول لوله جل وعز: ُ ٌَْعلَُم َما تُْبُدوَن َوَما تَْكتُُموَن{ }َما َعلَى الره  اْلبَبَلغُ َوَّللاه
 .[55]المابدة : 
 .(ٔ)"هو عندي أبٌنلال الزجاج فً المول الثانً:" 

                                                             
 .ٖٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .21ٗ/ٔتفسٌر النسفً: (ٕ)
 .ٕٗٗ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٖ)
 .1ٕٙ/ٔالكشاؾ: (ٗ)
 .٘ٗٔ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (٘)
 .ٖٙ/2تفسٌر المراؼً: (ٙ)
 .ٗٓٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (2)
 .ٕٔٔ-ٕٓٔ/ٕانظر: معانً المرآن: (1)
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ٍء َعِلٌٌم{ ]المابدة : لوله تعالى:} ًْ َ بُِكّلِ َش وأن هللا بكل شًء علٌم، فبل  ، أي:"[52َوأَنه َّللاه
 .(ٕ)"تخفى علٌه خافٌة

 .(ٖ)"تعمٌم بعد تخصٌص ومبالؽة بعد إطبلقالبٌضاوي:"لال 
عام عموما تاما فً الجزبٌات ودلابك {، بكل شًء علٌم}ولوله تعالى:  لال ابن عطٌة:" 

[ ، والمول بؽٌر 5٘]األنعام:  {وما تسمط من ورلة إال ٌعلمها} :الموجودات، كما لال عز وجل
 .(ٗ)"هذا إلحاد فً الدٌن وكفر

 الفوابد:
  بٌان عظم الكعبة المشرفة، إذ جعلها هللا لٌاما للناس ٌموم بها امور دٌنهم ودنٌاهم.-ٔ
أن الكعبة حرام، أي: محترمة معظمة، ولهذا كان ما حولها حراما الٌمتل صٌده والٌمطع -ٕ

 شجره.
تعظٌم االشهر الحرم وأنها لٌام للناس، وكذلن تعظٌم الهدي ومشروعٌة المبلبد إذ ان فٌها -ٖ

 ارا لشعابر هللا عّز وجل.إظه
إثبات الحكمة فً أحكام هللا عّز وجل، لموله:}ذلن لتعلموا{، والبلم هنا للتعلٌل، وٌتفرغ من -ٗ

 ذلن أن كل ما شرعه هللا أو فعله فهو لحكمة.
التحذٌر من مخالفة هللا عّز وجل، وجهه إثبات العلم فً لوله:}ٌعلم ما فً السماوات وما فً -٘

 أٌضا إثبات أن السماوات ذات عدد، وهذا العدد فً ادلة أخرى أنه سبع سماوات.األرض{، وفٌه 
واستمراراً  بٌان عظٌم تدبٌر هللا تعالى لخلمه، إذ أّمن مصالح لرٌش والعرب فؤوجد لهم أمناً -ٙ

وتبع ذلن هناءة عٌش وطٌب حٌاة بما ألمى فً للوب عباده من احترام وتعظٌم للبٌت الحرام 
 ، والهدي والمبلبد، األمر الذي ال ٌمدر علٌه إال هللا.والشهر الحرام

المحٌط «العلٌم»سبحانه فهو  ، ،صفةٌ ذاتٌةٌ ثابتةٌ هلل َعزه وجله  اْلِعْلمُ ، و«العلٌم»ن أسمابه وم-2

 .(٘)فبل ٌخفى علٌه شًء من األشٌاء، علمه بكل شًء
 .(ٙ)"ال ٌدركها علم الخلكهو العالم بالسرابر والخفٌات التً «: العلٌم» لال الخطابً:" 

 
 المرآن

َ َؼفُوٌر َرِحٌٌم ) َ َشِدٌُد اْلِعمَاِب َوأَن  ّللا   [44({ ]المائدة : 44}اْعلَُموا أَن  ّللا 
 التفسٌر:
أن هللا جل وعبل شدٌد العماب لمن عصاه، وأن هللا ؼفور رحٌم لمن تاب  -أٌها الناس-اعلموا 
 وأناب.

 سبب النزول:
شرٌحا وأصحابه  :ٌعنً ،ثم خوفهم أال ٌستحلوا الؽارة فً حجاج الٌمامة ولال مماتل:" 

 .(2){ إذا عالب"اعلموا أن هللا شدٌد العماب}فمال: 
َ َشِدٌُد اْلِعمَاِب{ ]المابدة : لوله تعالى:  أن  -أٌها الناس-اعلموا  ، أي:"[51}اْعلَُموا أَنه َّللاه

 .(1)"هللا جل وعبل شدٌد العماب لمن عصاه
 .(5)"لمن انتهن محارمهلال الزمخشري:أي:" 

                                                                                                                                                                               
 .ٕٓٔ/ٕمعانً المرآن: (ٔ)
 .ٖٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .٘ٗٔ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (ٖ)
 .ٕٗٗ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٗ)
 .11ٔ/ٔانظر: شرح العمٌدة الواسطٌة، البن عثٌمٌن: (٘)
 .2٘شؤن الدعاء: (ٙ)
 .2ٓ٘/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (2)
 .ٕٗٔالتفسٌر المٌسر: (1)
 .1ٕٙ/ٔالكشاؾ: (5)



ٕٙٔ 
 

 .(ٔ)"لمن أراد أن ٌنتمم منه لال ابن ابً زمنٌن:أي:" 
 .(ٕ)"ٌعنً: إذا عالب فعموبته شدٌدة لمن عصاه لال السمرلندي:" 
 .(ٖ)لال ابن عثٌمٌن:أي:"لوي العماب إذا عالب المذنب" 
اعلموا، أٌها الناس، أن ربكم الذي ٌعلم ما فً السموات وما فً  لال الطبري:أي:" 

األرض، وال ٌخؾ علٌه شًء من سرابر أعمالكم وعبلنٌتها، وهو ٌُْحصٌها علٌكم لمجازٌكم بها، 
د علٌه، على معصٌته إٌاه  .(ٗ)"شدٌد عمابُه من عصاه وتمره

 .(٘)"تخوٌؾ {،اعلموا أن هللا شدٌد العماب}لوله تعالى:  لال المرطبً:" 
لال: لو ٌعلم الناس لدر عموبة  {،شدٌد العماب}تبل مطرؾ هذه اآلٌة "علً بن زٌد: لال  

 .(ٙ)"هللا ونممة هللا وبؤس هللا، ونكال هللا، لما رلى لهم دمع وما لرت أعٌنهم بشًء
َ َؼفُوٌر َرِحٌٌم{ ]المابدة : لوله تعالى: وأن هللا ؼفور رحٌم لمن تاب  ، أي:"[51}َوأَنه َّللاه

 .(2)"وأناب
 .(1)ى محارمه"لمن حافظ عل لال الزمخشري:أي:" 
 .(5)"لال مماتل:"لمن أطاعه بعد النهً 
 .(ٓٔ)"لمن أطاعه لال السمرلندي:أي:" 
وهو ؼفور لذنوب من أطاعه وأناَب إلٌه، فساتٌر علٌه، وتارٌن  لال الطبري:أي:" 

 .(ٔٔ)"به أن ٌعالبه على ما سلؾ من ذنوبه بعد إنابته وتوبته منها {رحٌم} ،فضٌحته بها
 .(ٕٔ)"ترجٌة {،وأن هللا ؼفور رحٌم }لوله تعالى:  لال المرطبً:" 
 .(ٖٔ)"لال دمحم بن إسحاق. وأن هللا ؼفور أي ٌؽفر الذنب. رحٌم ٌرحم العباد على ما فٌهم 
ر وبٌنها دل ذلن أنه فعل ذلن لما نبه بذلن أنه تعالى حٌث سخر هذه األمو لال الراؼب:" 

أراده من عباده لٌثٌب المحسن وٌعالب المسىء، وذلن ٌمتضً أن ٌعلموا أنه ٌعالب لوما وٌرحً 

 .(ٗٔ)"لوما كٌفما تمتضٌه حكمته
 الفوابد:

 وجوب العلم عن ٌمٌن هللا، لموله:}اعلموا{.-ٔ
 م أو بترن ما اوجب.ان هللا تعالى شدٌد العماب لمن خالؾ امره، سواء بفعل ما حر-ٕ
 ؼثبات العماب: وه مإاخذة المذنب بما ٌستحمه من العموبة.-ٖ
; وما تضمناه من صفة، «الرحٌم»، و«الؽفور»ومنها: إثبات هذٌن االسمٌن الكرٌمٌن:  -ٗ

 .وفعل
 .(٘ٔ)هو الذي تكثر منه المؽفرة. وبناء فعول: بناء المبالؽة فً الكثرة :«الؽفور»فـ 

                                                             
 .5ٗ/ٕتفسٌر ابن أبً زمنٌن: (ٔ)
 .ٕٓٗ/ٔبحر العلوم: (ٕ)
 .ٕٙٗ/ٕتفسٌر سورة المابدة البن عثٌمٌن: (ٖ)
 .5٘/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .2ٕٖ/ٙتفسٌر المرطبً: (٘)
 .ٕٙٔٔ/ٗ(:ص1ٙ2ٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .ٕٗٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .1ٕٙ/ٔالكشاؾ: (1)
 .2ٓ٘/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (5)
 .ٕٓٗ/ٔبحر العلوم: (ٓٔ)
 .5٘/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .2ٕٖ/ٙتفسٌر المرطبً: (ٕٔ)
 .ٕٙٔٔ/ٗ(:ص1ٙ1ٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖٔ)
 .5٘ٗ/٘تفسٌر الراؼب االصفهانً: (ٗٔ)
 .٘ٙ/ٔانظر: شؤن الدعاء: (٘ٔ)
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، معناه: الستار لذنوب عباده (ٔ)«الؽفار»: أن "«الؽفور»، و«الؽفار»صٌؽتً:والفرق بٌن  
الذنوب منصرفا إلى مؽفرة «: الؽفور»فً الدنٌا بؤن ال ٌهتكهم وال ٌشٌدهما علٌهم، وٌكون معنى 

  .(ٕ)"فً اآلخرة، والتجاوز عن العموبة فٌها
 .(ٖ) ذو الرحمة الواسعة التً وسعت كل شًء :أي :«الرحٌم»و 
 .(ٗ)"أي الموصل للرحمة من ٌشاء من عباده :«الرحٌم» لال الشٌخ ابن عثٌمٌن:" 

 
 المرآن

ُ ٌَْعلَُم َما تُْبُدوَن َوَما تَْكتُُموَن ) سُوِل إِال  اْلباََلغُ َوّللا   [44({ ]المائدة : 44}َما َعلَى الر 
 التفسٌر:

هداٌة التوفٌك، وأن ما  -وحده-هداٌة الداللة والتبلٌػ، وبٌد هللا ٌبٌِّن هللا تعالى أن مهمة رسوله ملسو هيلع هللا ىلص 
 تنطوي علٌه نفوس الناس مما ٌُسرون أو ٌعلنون من الهداٌة أو الضبلل ٌعلمه هللا.

 سبب النزول:
فً أمر حجاج  {إال الببلغ} -ملسو هيلع هللا ىلص -دمحم {ما على الرسول}: -عز وجل -ثم لال:" لال مماتل 

ما }ما تعلنون بؤلسنتكم و :ٌعنً {،وهللا ٌعلم ما تبدون} ،الٌمامة شرٌح بن ضبٌعة وأصحابه
 .(٘)"من أمر حجاج الٌمامة والؽارة علٌهم{،تكتمون

سُوِل إِاله اْلبَبَلغُ{ ]المابدة : لوله تعالى:  أي لٌس على الرسول إال  ، أي:"[55}َما َعلَى الره
 .(ٙ)"لٌػ الشرٌعةأداء الرسالة وتب

ٌعنً: أن الرسول لٌس علٌه طلب سرابرهم، وإنما علٌه بتبلٌػ  لال السمرلندي:" 
 .(2)"الرسالة

وهذا من هللا تعالى ذكره تهدٌد لعباده ووعٌد. ٌمول تعالى ذكره: لٌس  لال الطبري:" 

على رسولنا الذي أرسلناه إلٌكم، أٌها الناس، بإنذاركم عمابَنا بٌن ٌدي عذاب شدٌد، وإعذارنا 
إلٌكم بما فٌه لطع حججكم إال أن ٌإدي إلٌكم رسالتنا، ثم إلٌنا الثواب على الطاعة، وعلٌنا العماب 

 .(1)"ٌةعلى المعص
لما تمدم الترؼٌب والترهٌب أخبر تعالى أنه كلؾ رسوله بالتبلٌػ وهو  لال أبو حٌان:" 

توصٌل األحكام إلى أمته وهذا فٌه تشدٌد على إٌجاب المٌام بما أمر به تعالى، وأن الرسول لد 
فرغ مما وجب علٌه من التبلٌػ ولامت علٌه الحجة ولزمتكم الطاعة فبل عذر لكم فً 

 .(5)"طالتفرٌ

                                                             
الؽفار: هو الذي ٌؽفر ذنوب عباده مرة بعد أخرى. كلما تكررت التوبة فً الذنب من العبد  لال الخطابً:"(ٔ)

 [. 1ٕ:]طه {لؽفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وإنً}: -سبحانه-تكررت المؽفرة. كموله 
وأصل الؽفر فً اللؽة: الستر والتؽطٌة، ومنه لٌل لجنة الرأس: المؽفر، وبه سمً زببر الثوب ؼفرا وذلن  

ألنه ٌستر سداه; فالؽفار: الستار لذنوب عباده، والمسدل علٌهم ثوب عطفه ورأفته. ومعنى الستر فً هذا أنه ال 
عٌونهم وٌمال: إن المؽفرة مؤخوذة من الؽفر:  ر العبد لخلمه وال ٌهتن ستره بالعموبة التً تشهره فًٌكشؾ أم

]شؤن  ."وهو فٌما حكاه بعض أهل اللؽة نبت ٌداوى به الجراح، ٌمال إنه إذا ذر علٌها دملها وأبراها
 ، وانظر: اللسان وتاج العروس، مادة"ؼفر"[.ٖ٘-ٕ٘/ٔالدعاء:

 .٘ٙ/ٔشؤن الدعاء: (ٕ)
 .1ٗ، وشرح أسماء الحسنى فً ضوء الكتاب والسنة:11ٔ/ٔانظر:تفسٌر ابن عثٌمٌن: الفاتحة والبمرة: (ٖ)
 .٘/ٔتفسٌر ابن عثٌمٌن الفاتحة والبمرة: (ٗ)
 .2ٓ٘/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (٘)
 .ٖٓٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (ٙ)
 .ٕٔٗ/ٔبحر العلوم: (2)
 .5٘/ٔٔتفسٌر الطبري: (1)
 .2ٖٗ/ٗالبحر المحٌط: (5)
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إخبار للمإمنٌن فبل ٌتصور  {،ما على الرسول إال الببلغ}لوله تعالى:  لال ابن عطٌة:" 
أن ٌمال هً آٌة موادعة منسوخة بآٌات المتال، بل هذه حال من آمن وشهد شهادة الحك. فإنه إذ 

 .(ٔ)"لد عصم من الرسول ماله ودمه، فلٌس على الرسول فً جهته أكثر من التبلٌػ
سُوِل إِاله اْلَببَلغُ{ خشري:لوله:}لال الزم  تشدٌد فً إٌجاب المٌام بما أمر به،  "،َما َعلَى الره

وأن الرسول لد فرغ مما وجب علٌه من التبلٌػ، ولامت علٌكم الحجة، ولزمتكم الطاعة، فبل 
 .(ٕ)"عذر لكم فً التفرٌط

لٌس له الهداٌة والتوفٌك وال الثواب، وإنما علٌه الببلغ وفً هذا رد  :أي لال المرطبً:" 
على المدرٌة كما تمدم. وأصله الببلغ البلوغ، وهو الوصول. بلػ ٌبلػ بلوؼا، وأبلؽه إببلؼا، وتبلػ 
تبلؽا، وبالؽه مبالؽة، وبلؽه تبلٌؽا، ومنه الببلؼة، ألنها إٌصال المعنى إلى النفس فً حسن 

ظ. وتبالػ الرجل إذا تعاطى الببلؼة ولٌس ببلٌػ، وفً هذا ببلغ أي كفاٌة، ألنه صورة من اللف
 .(ٖ)"ٌبلػ ممدار الحاجة

ُ ٌَْعلَُم َما تُْبُدوَن َوَما تَْكتُُمون{ ]المابدة : لوله تعالى:  ال ٌخفى علٌه  وهللا ، أي:"[55}َوَّللاه
 .(ٗ)"شًء من أحوالكم وأعمالكم وسٌجازٌكم علٌها

 .(٘)"ما تخفون :أي {،وما تكتمون:}بن إسحاقلال دمحم  
 .(ٙ)"وهللا تعالى هو الذي ٌعلم سرابرهملال السمرلندي:أي:" 
وهللا تعالى بعد ذلن ٌعلم ما ٌنطوي علٌه صدره، وهو المجازي لال ابن عطٌة:أي:" 

 بحسب ذلن ثوابا أو عمابا، والببلغ مصدر من بلػ ٌبلػ، واآلٌة معناها الوعٌد للمإمنٌن إن
 .(2)"انحرفوا ولم ٌمتثلوا ما بلػ إلٌهم

ٌمول: وؼٌر خفً علٌنا المطٌُع منكم، المابُل رسالتنا، العامُل بما أمرته  لال الطبري:" 
بالعمل به من المعاصً اآلبً رسالتنا، التارن العمل بما أمرته بالعمل به،  ألنا نعلم ما عمله 

، ٌعنً: ما تخفونه فً أنفسكم من {وما تكتمون، }به بلسانه العامل منكم فؤظهره بجوارحه ونطك
ٌمول تعالى ذكره: فمن كان كذلن، ال ٌخفى علٌه شًء من ، إٌمان وكفر، أو ٌمٌن وشن ونفاق

ضمابر الصدور، وظواهر أعمال النفوس، مما فً السموات وما فً األرض، وبٌده الثواب 
 .(1)"والعمابفحمٌك أن ٌُتهمى، وأن ٌُطاع فبل ٌعصى

جملة فٌها تهدٌد إذ أخبر تعالى أنه مطلع على حال العبد ظاهرا وباطنا  أبو حٌان:"لال  
فهو مجازٌه على ذلن ثوابا أو عمابا، وٌحتمل أن ٌكون المعنى أنه تعالى ألزم رسوله التبلٌػ 
للشرٌعة وألزمكم أنتم تبلٌؽها فهو العالم بما تبدون منها وما تكتمونه فٌجازٌكم على ذلن وكان 

خطابا ألمته إذا كان اإلبداء والكتم ٌمكن صدورهما منهم بخبلؾ الرسول فإنه ٌستحٌل علٌه ذلن 
 .(5)"أن ٌكتم شٌبا من شرابع هللا تعالى

وما }تظهرونه، ٌمال: بدا السر وأبداه صاحبه ٌبدٌه.  :أي {،ا تبدون}م لال المرطبً:" 
 .(ٓٔ)"اقما تسرونه وتخفونه فً للوبكم من الكفر والنف :أي {،تكتمون

 :على لولٌنمحكمة، أم ال؟ هً هل واختلؾ المفسرون فً هذه اآلٌة  
 .(ٔٔ)أحدهما: أنها محكمة، وأنها تدل على أن الواجب على الرسول التبلٌػ، ولٌس علٌه الهدى

                                                             
 .ٕٗٗ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٔ)
 .1ٕٙ/ٔالكشاؾ: (ٕ)
 .2ٕٖ/ٙتفسٌر المرطبً: (ٖ)
 .ٖٓٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (ٗ)
 .ٕٙٔٔ/ٗ(:ص1ٙ5ٙأخرجه ابن أبً حاتم) (٘)
 .ٕٔٗ/ٔبحر العلوم: (ٙ)
 .ٕٗٗ/ٕالمحرر الوجٌز: (2)
 .5٘/ٔٔتفسٌر الطبري: (1)
 .2ٖ٘/ٗالبحر المحٌط: (5)
 .2ٕٖ/ٙتفسٌر المرطبً: (ٓٔ)
. وابن الجوزي فً نواسخ ٕٗ: ص ناسخه فً سبلمة وابن( 2ٖٖ) ناسخه فً حزم ابن ذكره(ٔٔ)
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 .(ٔ)أنها تتضمن االلتصار على التبلٌػ دون األمر بالمتال ثم نسخت بآٌة السٌؾ والثانً:
 .(ٕ)الجوزي:"واألول أصح"لال ابن  
 الفوابد:

ظاهرة فً الوجوب فً لوله:}ما  «على»، ألن -ملسو هيلع هللا ىلص-وجوب إببلغ الوحً على رسول هللا -ٔ
 على الرسول إال الببلغ{.

أن ٌجبر الناس على ان ٌهتدوا، وٌإٌد هذا آٌات كثٌرة، منها لوله  -ملسو هيلع هللا ىلص-أنه لٌس على النبً-ٕ
{ }َولَْو َشاَء َربَُّن آَلَمَن َمْن فًِ اأْلَْرِض كُلُُّهْم َجِمٌعًا أَفَؤَْنَت تُْكِرهُ النهاَس َحتهى ٌَكُونُوا ُمْإِمِنٌنَ  تعالى:

 .[55]ٌونس : 
 .-ملسو هيلع هللا ىلص-ؼثبات رسالة النبً-ٖ
الرسول إال الببلغ{، فٌه تحذٌر المبلؽٌن من المخالفة، ألن إخباره بعلمه بعد أن لال:}ما على -ٗ

 التهدٌد والوعٌد على من خالؾ.
 سعة علم هللا وعمومه، لموله تعالى:}ما تبدون وما تكتمون{، وهذا عام لؤلمة كلها.-٘
الرد على الجبرٌة الذٌن ٌمولون: إن اإلنسان لٌس له إرادة، وهذا مؤخوذ من لوله: }ما تبدون -ٙ

 ٌرٌد أن ٌكتم، وهذا هو ؼثبات اإلرادة للعبد.وما تكتمون{، فاإلنسان ٌرٌد أن ٌبدي و
 

 المرآن
َ ٌَا أُوِلً اْْلَْلبَاِب  لَعَل كُْم }لُْل اَل ٌَْستَِوي اْلَخبٌُِث َوالط ٌُِّب َولَْو أَْعَجبََن َكثَْرةُ اْلَخبٌِِث فَات مُوا ّللا 

 [ٓٓٔ({ ]المائدة : ٓٓٔتُْفِلُحوَن )
 التفسٌر:

وي الخبٌث والطٌب من كل شًء، فالكافر ال ٌساوي المإمن، : ال ٌست-أٌها الرسول-لل 

والعاصً ال ٌساوي المطٌع، والجاهل ال ٌساوي العالم، والمبتدع ال ٌساوي المتبع، والمال 
كثرة الخبٌث وعدد أهله. فاتموا هللا ٌا  -أٌها اإلنسان-الحرام ال ٌساوي الحبلل، ولو أعجبن 

ابث، وفعل الطٌبات; لتفلحوا بنٌل الممصود األعظم، وهو أصحاب العمول الراجحة باجتناب الخب
 رضا هللا تعالى والفوز بالجنة.

 فً سبب النزول اآلٌة لوالن:
حرم علٌكم عبادة األوثان وشرب  -عّز وجلّ -: "إن هللا -ملسو هيلع هللا ىلص  -أحدهما:عن جابر; لال: لال النبً 

شاربها وعاصرها وسالٌها وبابعها وآكل ثمنها"، الخمر والطعن فً األنساب، أال أن الخمر لُعن 
فمام إلٌه أعرابً فمال: ٌا رسول هللا! إنً كنت رجبًل كانت هذه تجارتً، فالتنٌت مع بٌع الخمر 

: "إن أنفمته فً حج أو -ملسو هيلع هللا ىلص  -مااًل فهل ٌنفعنً ذلن المال إن عملت فٌه بطاعة هللا؟ فمال له النبً 
 -تعالى-م ٌعدل عند هللا جناح بعوضة; إن هللا ال ٌمبل إال الطٌب"; فؤنزل هللا جهاد أو صدلة ل

ٌُِّب َولَْو أَْعَجبََن َكثَْرةُ اْلَخبٌِِث{"-ملسو هيلع هللا ىلص  -تصدٌماً لموله   . ]ضعٌؾ[(ٖ): }لُْل اَل ٌَْستَِوي اْلَخبٌُِث َوالطه

                                                                                                                                                                               

 والمكً النحاس ٌعرض لم، و (ٙ) ورلة الراسخ عمدة مختصر، وٕٖٗ/ٕ، وزاد المسٌر: ٘ٔٗ-ٗٔٗ/ٕالمرآن:
 .هنا النسخ لدعوى

 .15٘/ٔ، و زاد المسٌر:٘ٔٗ-ٗٔٗ/ٕانظر: نواسخ المرآن البن الجوزي: (ٔ)
 .٘ٔٗ/ٕنواسخ المرآن: (ٕ)
 علً بن إدرٌس ثنا: لال المإدب الماسم بن دمحم نا الحاكم عن ،ٕٓٔ:"النزول أسباب" فً الواحدي أخرجه(ٖ)

 .به جابر عن المنكدر ابن عن سولة بن دمحم عن سفٌان ثنا الضرٌس بن ٌحٌى ثنا الرازي
 له نجد لم الرازي علً بن وإدرٌس الدارلطنً، لال كما بشًء; كان ما الحاكم شٌخ ضعٌؾ; سند وهذا: للنا

 .بحث طول بعد ترجمة
 .والواحدي الترؼٌب فً لؤلصبهانً( ٗٔٔ ص) اللباب فً السٌوطً عزاهو
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بٌعة حٌن أراد المسلمون أخذ ماله، والثانً: أنها نزلت فً شؤن حجاج الٌمامة شرٌح بن ض
 (ٕ)، وذكره السمرلندي(ٔ)فنهاهم هللا تعالى عن ذلن، وأخبرهم أن أخذ ماله حرام. لاله الكلبً

 ، وؼٌرهم.(٘)، والزمخشري(ٗ)، والبؽوي(ٖ)والثعلبً
 ال [، أي:" أي لل ٌا دمحمٓٓٔلوله تعالى:}لُْل اَل ٌَْستَِوي اْلَخبٌُِث َوالطهٌُِّب{ ]المابدة :  

ٌّب"  .(ٙ)ٌتساوى الخبٌث والط
ٌمول تعالى ذكره لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ، لل ٌا دمحم : ال ٌعتدل الرديء والجٌد ،  لال الطبري:" 

 .(2)والصالح والطالح ، والمطٌع والعاصً"
ٌعنً: "ال ٌستوي الحبلل لال السمرلندي والثعلبً والبؽوي وابن أبً زمنٌن:  
 . (1)والحرام"

 أربعة:« الطٌب»و« الخبٌث»وفً 
 .(5)}الخبٌث{، هم المشركون و}الطٌب{، هم المإمنون". لاله السدي أحدها: أن "

 .(ٔٔ)، والحسن(ٓٔ)والثانً:أن }الخبٌث{، و}الطٌب{: الحبلل والحرام. لاله ابن عباس
 . (ٕٔ)أنهما: المطٌع والعاصًوالثالث: 

 .(ٖٔ)رديوالرابع:ولٌل: الرديء والجٌد. ذكره الماو
وهذا على ضرب المثال، والصحٌح أن اللفظ عام فً جمٌع األمور،  لال المرطبً: 

ٌتصور فً المكاسب واألعمال، والناس، والمعارؾ من العلوم وؼٌرها، فالخبٌث من هذا كله ال 
ٌفلح وال ٌنجب، وال تحسن له عالبة وإن كثر، والطٌب وإن لل نافع جمٌل العالبة، لال هللا 

[، 1٘والذي خبث ال ٌخرج إال نكدا{]األعراؾ:  ه بإذن ربهتعالى:}والبلد الطٌب ٌخرج نبات
ونظٌر هذه اآلٌة لوله تعالى:}أم نجعل الذٌن آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدٌن فً األرض أم 

[ ولوله:}أم حسب الذٌن اجترحوا السٌبات أن نجعلهم كالذٌن 1ٕنجعل المتمٌن كالفجار{] ص: 

[، فالخبٌث ال ٌساوي الطٌب ممدارا وال إنفالا، وال مكانا ٕٔآمنوا وعملوا الصالحات{]الجاثٌة: 
وال ذهابا، فالطٌب ٌؤخذ جهة الٌمٌن، والخبٌث ٌؤخذ جهة الشمال، والطٌب فً الجنة، والخبٌث 
فً النار وهذا بٌن. وحمٌمة االستواء االستمرار فً جهة واحدة، ومثله االستمامة وضدها 

 .(ٗٔ)االعوجاج"
ون بٌن الخبٌث والطٌب بعٌد عند هللا تعالى وإن كان لرٌبا عندكم، الب لال الزمخشري:" 

فبل تعجبوا بكثرة الخبٌث حتى تإثروه لكثرته على الملٌل الطٌب، فإن ما تتوهمونه فً الكثرة من 
الفضل، ال ٌوازى النمصان فً الخبٌث، وفوات الطٌب، وهو عام فً حبلل المال وحرامه، 

 .(٘ٔ)لمذاهب وفاسدها، وجٌد الناس وردٌهم"وصالح العمل وطالحه، وصحٌح ا

                                                             

 .ٕٔٗ/ٔانظر: بحر العلوم: (ٔ)
 .ٕٔٗ/ٔانظر: بحر العلوم: (ٕ)
 .ٖٔٔ/ٗانظر: الكشؾ والبٌان: (ٖ)
 .٘ٓٔ/ٖانظر: تفسٌر البؽوي: (ٗ)
 .1ٖٙ/ٔانظر: الكشاؾ: (٘)
 .ٖٓٗصفوة التفاسٌر: (ٙ)
 .5ٙ/ٔٔتفسٌر الطبري: (2)
 .5ٗ/ٕ، تفسٌر ابن ابً زمنٌن:ٗٓٔ/ٖ، وتفسٌر البؽوي:ٖٔٔ/ٗ، والكشؾ والبٌان:ٕٔٗ/ٔبحر العلوم: (1)
 .52/ٔٔ(:ص25ٖٕٔأخرجه الطبري) (5)
 .5ٓ٘/ٔحكاه عن ابن عباس ابن الجوزي فً زاد النسٌر: (ٓٔ)
 .2ٕٖ/ٙحكاه عنه المرطبً فً تفسٌره: (ٔٔ)
 .5ٓ٘/ٔانظر: زاد المسٌر: (ٕٔ)
 .2ٓ/ٕاظر: النكت والعٌون: (ٖٔ)
 .1ٕٖ-2ٕٖ/ٙتفسٌر المرطبً: (ٗٔ)
 .1ٕٙ/ٔالكشاؾ: (٘ٔ)
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لفظ ]اآلٌة[ عام فً جمٌع األمور ٌتصور فً المكاسب وعدد الناس  لال ابن عطٌة:" 
والمعارؾ من العلوم ونحوها، ؾ الخبٌث من هذا كله ال ٌفلح وال ٌنجب وال تحسن له عالبة، 

الى: }والبلد الطٌب ٌخرج نباته والطٌب ولو لل نافع جمٌل العالبة وٌنظر إلى هذه اآلٌة لوله تع
[ والخبث هو الفساد الباطن فً األشٌاء 1٘بإذن ربه والذي خبث ال ٌخرج إال نكدا{ ]األعراؾ: 

حتى ٌظن بها الصبلح والطٌب وهً بخبلؾ ذلن، وهكذا هو الخبث فً اإلنسان، ولد ٌراد 
 .(ٔ)مصد الحد"بلفظة خبٌث فً اإلنسان فساد نسبه، فهذا لفظ ٌلزم لابله على هذا ال

أٌها -[، أي:" ولو أعجبن ٓٓٔلوله تعالى:}َوَلْو أَْعَجبََن َكثَْرةُ اْلَخبٌِِث{ ]المابدة :   
 .(ٕ)كثرة الخبٌث وعدد أهله" -اإلنسان

ولو كثر أهل المعاصى فعجبت من كثرتهم، ألن أهل طاعة هللا هم  لال الطبري:" 
ن للُّوا ، دون أهل معصٌته وإن أهل معاصٌه هم المفلحون الفابزون بثواب هللا ٌوم المٌامة وإ

األخسرون الخاببون وإن كثروا، ٌمول تعالى ذكره لنبٌه ملسو هيلع هللا ىلص : فبل تعجبنه من كثرة من ٌعصى هللا 
 .(ٖ)فٌُْمِهله وال ٌعاجله بالعموبة ، فإن العمبَى الصالحة ألهل طاعة هللا عنده دونهم"

 .(ٗ)ثره مال شرٌح بن ضبٌعة"ٌعنً: ك لال السمرلندي:" 
 .(٘)"كثرة الحرام" لال ابن أبً زمنٌن: ٌعنً: 
ٌعنً : أن الملٌل الحبلل النافع خٌر من الكثٌر الحرام الضار ، كما جاء  لال ابن كثٌر:" 

ٌٌْر مما َكثُر وأْلَهى»فً الحدٌث :   .(2)"(ٙ)«ما لَله وَكفَى ، َخ
لال : ٌا رسول هللا ، ادع هللا أن ٌرزلنً وروي عن ثعلبة بن حاطب األنصاري أنه  

 .(1)ماال. فمال النبً ملسو هيلع هللا ىلص : "للٌل تإدي شكره خٌر من كثٌر ال تطٌمه"
ٌعموب بن عبد الرحمن اإلسكندرانً: "كتب إلى عمر بن عبد العزٌز بعض عماله لال 

 ٌستوي الخبٌث والطٌب ولو ٌذكر أن الخراج لد انكسر، فكتب إلٌه عمر، ٌمول: إن هللا ٌمول: }ال

أعجبن كثرة الخبٌث{، وكتب عمر إلى بعض عماله: إن استطعت أن تكون فً العدل واإلصبلح 
 .(5)واإلحسان بمولة من كان لبلن فً الظلم والفجور والعدوان فافعل وال لوة إال باهلل"

[، ٓٓٔ]المابدة :  وٌحتمل الخطاب فً  لوله تعالى:}َولَْو أَْعَجبََن َكثَْرةُ اْلَخبٌِِث{
 :(ٓٔ)وجهان

 أحدهما: لٌل: الخطاب للنبً ملسو هيلع هللا ىلص والمراد أمته، فإن النبً ملسو هيلع هللا ىلص ال ٌعجبه الخبٌث. 

                                                             

 .ٕ٘ٗ-ٕٗٗ/ٖالمحرر الوجٌز: (ٔ)
 .ٕٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .5ٙ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٕٔٗ/ٔبحر العلوم: (ٗ)
 .5ٗ/ٕتفسٌر ابن أبً زمنٌن: (٘)
 خلٌد، من طرٌك ٓٙ/5" الحلٌة" فً نعٌم أبو مختصرا وأخرجه، ٖ٘-ٕ٘/ٖٙ(:ص2ٕٕٔٔأخرجه أحمد) (ٙ)

 .حسن إسناده ،وهللا عبد ابن وهو العصري،
" اآلثار تهذٌب" من عباس ابن مسند فً والطبري ،( 2ٕٓ) حمٌد بن وعبد ،( 525) الطٌالسً وأخرجه

 فً السنً وابن ،( 5ٕٕٔ" )األوسط" فً والطبرانً ،( 5ٕٖٖ) و( 1ٙٙ) حبان وابن ،5ٕٙو 2ٕٙو ٕٙٙ/ٔ
 فً والمضاعً ،ٕٕٙ/ٔ" الحلٌة" فً نعٌم وأبو ،٘ٗٗ-ٗٗٗ/ٕ والحاكم ،( ٕٗ) و( ٖٕ) و( ٕٕ" )المناعة"
 فً والبؽوي ،( ٕٖٔٗ" )الشعب" فً والبٌهمً ،( 1ٔٓ" )الشهاب مسند"
 .لتادة عن طرق من( ٘ٗٓٗ" )السنة شرح"

 . وهو ضعٌؾ.عبٌد بن أحمد طرٌك من( 11ٔ" )األمثال" فً الشٌخ أبو وأخرجه
 
 .ٖٕٓ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (2)
( من طرٌك معان بن رفاعة ، 1ٕٗ/ٔ( وابن األثٌر فً أسد الؽابة )ٕٔٓ/ٔرواه ابن عبد البر فً االستٌعاب )(1)

 .علً بن ٌزٌد ، عن الماسم بن عبد الرحمن به ، وفً إسناده علً بن ٌزٌد األلهانً وهو مترون.عن 
 .ٕٙٔٔ/ٗ(:ص12ٔٙأخرجه ابن أبً حاتم) (5)
 .ٖٖٓ-5ٕٖ/ٙانظر: تفسٌر المرطبً: (ٓٔ)
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والثانً: ولٌل: المراد به النبً ملسو هيلع هللا ىلص نفسه، وإعجابه له أنه صار عنده عجبا مما ٌشاهده من كثرة 
 ام، وللة المإمنٌن والمال الحبلل. الكفار والمال الحر

 .(ٔ)هاهنا: السرور بما ٌتعجب منه"« اإلعجاب»لال ابن الجوزي:" معنى 
َ ٌَا أُوِلً اأْلَْلبَاِب{ ]المابدة :   [، أي:" فاتموا هللا بامتثال أوامره ٓٓٔلوله تعالى:}فَاتهمُوا َّللاه

 .(ٕ)واجتناب نواهٌه ٌا ذوي العمول"
ٌا أولً األلباب{، ، "}(ٖ):" }فاتموا هللا{، ٌعنً: المإمنٌن ٌحذرهم"لال سعٌد بن جبٌر 

 .(ٗ)ٌمول: من كان له لب أو عمل"
واتموا هللا بطاعته فٌما أمركم ونهاكم ، واحذروا أن ٌستحوذ علٌكم  لال الطبري:أي:" 

العمول  الشٌطان بإعجابكم كثرة الخبٌث ، فتصٌروا منهم ، }ٌا أولً األلباب{، ٌعنً: بذلن أهلَ 
 .(٘)والِحَجى ، الذٌن عملوا عن هللا آٌاته ، وعرفوا موالع حججه"

أي : ٌا ذوي العمول الصحٌحة المستمٌمة ، وتجنبوا الحرام ودعوه ،  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٙ)والنعوا بالحبلل واكتفوا به"

 .(2)ال تستحلوا ما حرم هللا علٌكم، ٌا ذوي العمول" لال السمرلندي:أي:" 
 .(1)فاتموا هللا وآثروا الطٌب، وإن لل، على الخبٌث وإن كثر" الزمخشري:أي:"لال  
 .(5)وال تتعرضوا للحجاج وإن كانوا مشركٌن" ولال الثعلبً:أي:" 
لوله تعالى: }فاتموا هللا ٌا أولً األلباب{، تنبٌه على لزوم الطٌب فً  لال ابن عطٌة:" 

نهم المتمدمون فً مٌز هذه األمور والذي ال ٌنبؽً المعتمد والعمل، وخص أولً األلباب بالذكر أل
لهم إهمالها مع البهابم وإدراكهم وكؤن اإلشارة بهذه األلباب إلى لب التجربة الذي ٌزٌد على لب 

 .(ٓٔ)التكلٌؾ بالحنكة والفطنة المستنبطة والنظر البعٌد
ا بنٌل الممصود األعظم، وهو [، أي:" لتفلحوٓٓٔلوله تعالى:}لَعَلهكُْم تُْفِلُحوَن{ ]المابدة :  

 .(ٔٔ)رضا هللا تعالى والفوز بالجنة"
 .(ٕٔ)أي : فً الدنٌا واآلخرة" لال ابن كثٌر:" 
 .(ٖٔ)ٌعنً: تؤمنون من عذابه" لال السمرلندي:" 
 .(ٗٔ)ٌمول : اتموا هللا لتفلحوا ، أي : كً تنجحوا فً طلبكم ما عنده" لال الطبري:" 
 الفوابد:

الخبٌث والطٌب عند هللا عّز وجل وال عند أصحاب العمول، وهذا من مراتبهم انه الٌستوي -ٔ
عند هللا وعند ذوي العمول، وأما فٌما ٌعملون من امور الدنٌا فإنه لد ٌكون الخبٌث أكثر من 
الطٌب عمبل، كما هو المشاهد اآلن، فإن الدول الكافرة ألدم من الدول المسلمة فٌما ٌتعلك بؤمور 

 الدنٌا.
 ن االعتبار بالكٌؾ ولٌس بالكم، لموله:}ولو أعجبن كثرة الخبٌث{.أ-ٕ

                                                             
 .5ٓ٘/ٔانظر: زاد المسٌر: (ٔ)
 .ٖٓٗصفوة التفاسٌر: (ٕ)
 .2ٕٔٔ/ٗ(:ص12ٖٙاخرجه ابن أبً حاتم) (ٖ)
 .2ٕٔٔ/ٗ(:ص12ٗٙاخرجه ابن أبً حاتم) (ٗ)
 .52/ٔٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .ٖٕٓ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .ٕٔٗ/ٔبحر العلوم: (2)
 .1ٕٙ/ٔالكشاؾ: (1)
 .ٖٔٔ/ٗتفسٌر الثعلبً: (5)
 .ٕ٘ٗ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٓٔ)
 .ٕٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
 .ٖٕٓ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٕٔ)
 .ٕٔٗ/ٔبحر العلوم: (ٖٔ)
 .52/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٗٔ)
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 ومنها ان اإلنسان لد ٌعجب بما لٌس محبل لئلعجاب، لموله:}ولو أعجبن كثرة الخبٌث{.-ٖ
وجوب تموى هللا عّز وجل، وأن الذٌن ٌخاطبون بالتموى وبمثل هذه االحكام العظٌمة هم -ٗ

 اصحاب العمول.
خٌر من المشرن; ولو كان فً المشرن من األوصاؾ ما ٌعجب; لموله ومنها: أن المإمن  -٘

[ ; فبل تؽتر ٓٓٔتعالى: }لل ال ٌستوي الخبٌث والطٌب ولو أعجبن كثرة الخبٌث{ ]المابدة: 
بالكثرة; وال تؽتر بالمهارة; وال بالجودة; وال بالفصاحة; وال بؽٌر ذلن; ارجع إلى األوصاؾ 

 الشرعٌة الممصودة شرعاً.
 التموى سبب للفبلح، لموله:}لعلكم تفلحون{. ان-ٙ
 

 المرآن
ُل اْلمُْرآُن }ٌَا أٌََُّها ال ِذٌَن آَمنُوا اَل تَْسؤَلُوا َعْن أَْشٌَاَء إِْن تُْبَد لَكُْم تَسُْإكُْم َوإِْن تَْسؤَلُوا َعْنَها ِحٌَن ٌُ  نَز 

ُ َؼفُوٌر َحِلٌمٌ  ُ َعْنَها َوّللا   [ٔٓٔ({ ]المائدة : ٔٓٔ) تُْبَد لَكُْم َعفَا ّللا 
 التفسٌر:

ٌا أٌها الذٌن صدهلوا هللا ورسوله وعملوا بشرعه ال تسؤلوا عن أشٌاء من أمور الدٌن لم تإمروا 
فٌها بشًء، كالسإال عن األمور ؼٌر الوالعة، أو التً ٌترتب علٌها تشدٌدات فً الشرع، ولو 

ة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وحٌن نزول المرآن علٌه تُبٌهن كُلِّفتموها لشمهْت علٌكم، وإن تسؤلوا عنها فً حٌا
لكم، ولد تُكلهفونها فتعجزون عنها، تركها هللا معافًٌا لعباده منها. وهللا ؼفور لعباده إذا تابوا، حلٌم 

 علٌهم فبل ٌعالبهم ولد أنابوا إلٌه.
 فً سبب نزولها ستة ألوال:

سلونً فو هللا » حتى أحفوه بالمسؤلة، فمام مؽضبا خطٌبا، فمال:أحدها: أن الناس سؤلوا النبً ملسو هيلع هللا ىلص

، فمام رجل من لرٌش، ٌمال له: عبد « ال تسؤلونً عن شًء ما دمت فً ممامً هذا إال بٌنته لكم
ٌدعى إلى ؼٌر أبٌه، فمال: ٌا نبً هللا من أبً؟ لال: أبون حذافة،  (ٔ)هللا بن حذافة كان إذا الحى 

خر، فمال: أٌن أبً؟ لال: فً النار، فمام عمر فمال: رضٌنا باهلل ربا، وباإلسبلم دٌنا، وبدمحم فمام آ
نبٌا، وبالمرآن إماما، إنا حدٌثو عهد بجاهلٌة، وهللا أعلم من أباإنا، فسكن ؼضبه، ونزلت هذه 

 .]صحٌح[(ٖ)، ولتادة عن أنس(ٕ)اآلٌة، رواه أبو صالح عن أبً هرٌرة
إن هللا كتب علٌكم الحج، فمام عكاشة ابن »هللا ملسو هيلع هللا ىلص خطب الناس، فمال: والثانً: أن رسول 

محصن، فمال: أفً كل عام ٌا رسول هللا؟ فمال: أما إنً لو للت نعم لوجبت، ولو وجبت ثم 
تركتم لضللتم، اسكتوا عنً ما سكت عنكم، فإنما هلن من هلن ممن كان لبلكم بكثرة سإالهم، 

. ولٌل: إن (ٗ)فنزلت هذه اآلٌة، رواه دمحم بن زٌاد عن أبً هرٌرة« لى أنبٌابهمواختبلفهم ع
 السابل عن ذلن األلرع بن حابس. ]صحٌح[

والثالث: أن لوما كانوا ٌسؤلون رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص استهزاء، فٌمول الرجل: من أبً؟ وٌمول الرجل 
 .]صحٌح[(٘)أبو الجوٌرٌة  عن ابن عباستضل نالته: أٌن نالتً؟ فنزلت هذه اآلٌة، رواه 

                                                             
 .خاصم أي: الحى(ٔ)
 الربٌع، بن لٌس وفٌه ،ٖٓٔ/ٔٔ(:ص1ٕٕٓٔ) الطبري فؤخرجه هرٌرة، أبً حدٌث أما. صحٌح حدٌث . (ٕ)

 .اآلتً منها كثٌرة شواهد للحدٌث لكن لوي، ؼٌر وهو
 ٖٙ٘ٓ والترمذي 2ٗٔ «التفسٌر» فً والنسابً 5ٖٕ٘ ومسلم 2ٕ5٘ و ٕٖٙٗ و ٕٔٙٗ البخاري أخرجه(ٖ)

. بعضهم وطوله متماربة، بؤلفاظ رووه أنس، عن طرق من 1ٖ5 «التفسٌر» فً والبؽوي 5ٕٗٙ حبان وابن
 .1ٓٔ «المرآن أحكام» انظر

 2ٖٓ٘ و 2ٖٓٗ حبان وابن 1ٓ٘/ ٕ وأحمد ٔٔٔ -ٓٔٔ/ ٘ والنسابً 2ٖٖٔ مسلم أخرجه. صحٌح(ٗ)
 الطبري وأخرجه ،٘ٓٔ/ٔٔ(:ص1ٕٓ٘ٔ) والطبري 1ٕٔ/ ٕ والدارلطنً ٕٖٙ/ ٗ والبٌهمً

 عن كبلهما فضٌل، بن دمحم عن 1ٕٕ/ ٕ والدارلطنً سلٌمان بن الرحٌم عبد طرٌك من ٘ٓٔ/ٔٔ(:ص1ٕٓٗٔ)
 ..هرٌرة أبً عن عٌاض أبً عن -ضعٌؾ وهو -الهجري مسلم بن إبراهٌم

 كلهم 1ٕٗ والبؽوي 1ٔٗ والواحدي 5ٕ٘ٙٔ والطبرانً 251ٕٔ والطبري ٕٕٙٗ البخاري أخرجه. صحٌح(٘)
 .1ٕٓ «المرآن أحكام» وانظر. به عباس ابن عن
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والرابع: أن لوما سؤلوا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عن البحٌرة، والساببة، والوصٌلة، والحام، فنزلت هذه 
 .]ضعٌؾ[(ٕ)، وبه لال ابن جبٌر(ٔ)اآلٌة، رواه مجاهد عن ابن عباس

، روي هذا المعنى عن ذلفنهوا عن والخامس: أن لوما كانوا ٌسؤلون اآلٌات والمعجزات، 
 .(ٖ)عكرمة

والسادس: أنها نزلت فً تمنٌهم الفرابض، ولولهم: وددنا أن هللا تعالى أذن لنا فً لتال 
 .(ٗ)المشركٌن، وسإالهم عن أحب األعمال إلى هللا، ذكره أبو سلٌمان الدمشمً

آلٌة فً ذلن جمٌعا، وهللا والظاهر أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لد سبل مسابل كثٌرة، فنزلت هذه ا
 أعلم.

لال ابن عطٌة:" والظاهر من الرواٌات أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ألحت علٌه األعراب والجهال 
 .(٘)بؤنواع من السإاالت حسبما ذكرناه، فزجر هللا تعالى عن ذلن بهذه اآلٌة"

وظاهر اآلٌة النهً عن السإال عن األشٌاء التً إذا علم بها الشخص  لال ابن كثٌر:"
 .(ٙ)ساءته ، فاألولى اإلعراض عنها وتركها"

وأولى األلوال بالصواب فً ذلن ، لوُل من لال : نزلت هذه اآلٌة  لال اإلمام الطبري:" 
من أجل إكثار السابلٌن رسوَل هللا ملسو هيلع هللا ىلص المسابَل ، كمسؤلة ابن حذافة إٌاه َمن أبوه ، ومسؤلة سابله 

ار إذ لال : " هللا فرض علٌكم الحج " ، أفً كل عام ؟ وما أشبه ذلن من المسابل ، لتظاهر األخب
 بذلن عن الصحابة والتابعٌن وعامة أهل التؤوٌل.

وأما المول الذي رواه مجاهد عن ابن عباس ، فموٌل ؼٌر بعٌد من الصواب ، ولكْن 
األخباُر المتظاهرة عن الصحابة والتابعٌن بخبلفه ، وكرهنا الموَل به من أجل ذلن. على أنه 

الوصٌلة والحام كانت فٌما سؤلوا النبً ؼٌر مستنكر أن تكون المسبلة عن البحٌرة والساببة و
ملسو هيلع هللا ىلص عنه من المسابل التً كره هللا لهم السإال عنها ، كما كره هللا لهم المسؤلة عن الحج : " أكل 

عام هو ، أم عاًما واحًدا " ؟ وكما كره لعبد هللا بن حذافة مسؤلته عن أبٌه ، فنزلت اآلٌة بالنهً 
فؤخبَر كل مخبر منهم ببعض ما نزلت اآلٌة من أجله ، وأجل ؼٌره، وهذا  عن المسابل كلِّها ،

المول أولى األلوال فً ذلن عندي بالصحة ، ألن مخارج األخبار بجمٌع المعانً التً ذُكرت 
 .(2)صحاٌح ، فتوجٌهها إلى الصواب من وجوهها أولى"

[، أي:" ٌا أٌها الذٌن صدهلوا هللا ورسوله ٔٓٔلوله تعالى:}ٌَا أٌََُّها الهِذٌَن آَمنُوا{ ]المابدة :  
 .(1)وعملوا بشرعه"

لال ابن عباس:" ما أنزل هللا آٌة فً المرآن، ٌمول فٌها: }ٌا أٌها الذٌن آمنوا{، إال كان  
 .(5)على شرٌفها وأمٌرها"

ٌَا أٌََُّها الهِذٌَن آَمنُوا{ "لال ابن مسعود رضً هللا عنه:  فؤرعها إذا سمعت هللا ٌمول: }
 .(ٕ)سمعن; فإنه خٌر ٌؤمر به، أو شر ٌنهى عنه"

[، أي:" ال تسؤلوا ٔٓٔلوله تعالى:}اَل تَْسؤَلُوا َعْن أَْشٌَاَء إِْن تُْبَد لَكُْم تَسُْإكُْم{ ]المابدة :  
 .(ٔ)الرسول عن أمور ال حاجة لكم بها إن طهرت لكم ساءتكم"

                                                             
 صدوق وهو الجزري، خصٌؾ فٌه ضعٌؾ، وإسناده عباس، ابن عن ٔٔٔ/ٔٔ(:1ٕٔٔٔ) الطبري أخرجه(ٔ)

 أصح، وهو مرسبل، عكرمة عن ٕٔٔ-ٔٔٔ/ٔٔ(:ص1ٕٕٔٔ) الطبري وكرره الخطؤ، كثٌر الحفظ سًء لكنه
 .هرٌرة وأبً أنس عن المتمدم وكذا أصح، عباس ابن عن والمتمدم

 .ٕٔٔ-ٔٔٔ/ٔٔ(:ص1ٕٕٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .5ٔ٘/ٔ، وزاد المسٌر:ٔٔٔ/ٔٔ(:1ٕٔٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .5ٔ٘/ٔانظر: زاد المسٌر: (ٗ)
 .ٕٙٗ/ٕالمحرر الوجٌز: (٘)
 .ٕٙٓ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .ٕٔٔ/ٔٔتفسٌر الطبري: (2)
 .ٕٗٔ/ٔالتفسٌر المٌسر: (1)
 .5ٙٔ/ٔ(:صٖ٘ٓٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)5)

 5ٕٓ/ٖ(:ص2ٕٓ٘، و)5ٙٔ/ٔ(:ص 2ٖٓٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕ)
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}أَْصبَُحوا  نهاهم أن ٌسؤلوا عن مثل الذي سؤلت النصارى من المابدة فـ لال ابن عباس:" 
بَِها َكافِِرٌن{

، فنهاهم هللا عن ذلن ولال:}ال تسبلوا عن أشٌاء إن تبد لكم تسإكم{، إن نزل (ٕ)
 .(ٖ)المرآن فٌها بتؽلٌظ ساءكم ذلن"

 .(ٗ)فسؤلوه عن أشٌاء فوعظهم هللا فاتعظوا" لال الحسن:" 
 .(٘)المعنى: ال تسؤلوا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عن أشٌاء إن تظهر لكم تؽمكم" ضاوي:"لال البٌ 
المعنى: ال تكثروا مسؤلة رسول هللا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص حتى تسؤلوه عن تكالٌؾ شالة  لال الزمخشري:" 

 .(ٙ)عنها"علٌكم، إن أفتاكم بها وكلفكم إٌاها تؽمكم وتشك علٌكم وتندموا على السإال 
تؤدٌب من هللا تعالى لعباده المإمنٌن ، ونهً لهم عن أن ٌسؤلوا } َعْن  لال ابن كثٌر:" 

أَْشٌَاَء { مما ال فابدة لهم فً السإال والتنمٌب عنها ; ألنها إن أظهرت لهم تلن األمور ربما 
ال ٌُْبلؽنً أحد عن » لال : ساءتهم وشك علٌهم سماعها ، كما جاء فً الحدٌث : أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

 .(1)"(2)«أحد شٌبًا ، إنً أحب أن أخرج إلٌكم وأنا سلٌم الصدر
إن »بفتح التاء وضم الدال على بناء الفعل للفاعل، ولرأ الشعبً « إن تبد»ولرأ مجاهد 

 .(5)بالٌاء من أسفل، أي ٌبده هللا لكم« ٌسإكم»بالٌاء من أسفل مفتوحة والدال مضمومة « ٌبد لكم
ُل اْلمُْرآُن تُْبَد لَكُْم{ ]المابدة :   [، أي:" وإن ٔٓٔلوله تعالى:}َوإِْن تَْسؤَلُوا َعْنَها ِحٌَن ٌَُنزه

 .(ٓٔ)تسؤلوا عنها فً حٌاة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وحٌن نزول المرآن علٌه تُبٌهن لكم"
لون عن شًء إال وجدتم ولكن إنتظروا فإذا نزل المرآن فؤنكم ال تسؤ لال ابن عباس:" 

 .(ٔٔ)تبٌانه"
معناه: وإن صبرتم حتى ٌنزل المرآن; وجدتم فٌه بٌان ما تحتاجون  لال السمعانً:" 

 .(ٕٔ)إلٌه"
 .(ٖٔ)تسؤلوا عنها فً زمان الوحً تظهر لكم"لال البٌضاوي:أي:"وإن  

ام وإن تسؤلوا عن هذه التكالٌؾ الصعبة فً زمان الوحى وهو ما د لال الزمخشري:أي:" 
الرسول بٌن أظهركم ٌوحى إلٌه، تبد لكم، تلن التكالٌؾ الصعبة التً تسإكم، وتإمروا بتحملها، 

 .(ٗٔ)فتعرضون أنفسكم لؽضب هللا بالتفرٌط فٌها"
أي : ال تسؤلوا عن أشٌاء تستؤنفون السإال عنها ، فلعلهه لد ٌنزل بسبب  لال ابن كثٌر:"

أعظم المسلمٌن ُجْرًما من سؤل عن شًء لم »ث : سإالكم تشدٌد أو تضٌٌك، ولد ورد فً الحدٌ
، ولكن إذا نزل المرآن بها مجملة فسؤلتم عن بٌانها حٌنبذ ، (٘ٔ)«ٌَُحّرم فحرم من أجل مسؤلته

 .(ٙٔ)تبٌنت لكم الحتٌاجكم إلٌها"

                                                                                                                                                                               
 .ٖٓٗصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .[ٕٓٔ]المابدة : (ٕ)
 .5ٕٔٔ-1ٕٔٔ/ٗ(:ص11ٔٙأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖ)
 .1ٕٔٔ/ٗ(:ص11ٓٙأخرجه ابن أبً حاتم) (ٗ)
 .٘ٗٔ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (٘)
 .1ٖٙ/ٔالكشاؾ: (ٙ)
( من حدٌث عبد هللا بن مسعود ، 15ٖٙ( والترمذي فً السنن برلم )1ٙٓٗرواه أبو داود فً السنن برلم )(2)

 .رضً هللا عنه
 .ٖٕٓ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (1)
 .ٕٙٗ/ٕانظر: المحرر الوجٌز: (5)
 .ٕٗٔ/ٔالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .5ٕٔٔ-1ٕٔٔ/ٗ(:ص11ٔٙأخرجه ابن أبً حاتم) (ٔٔ)
 .2ٔ/ٕتفسٌر السمعانً: (ٕٔ)
 .ٙٗٔ-٘ٗٔ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (ٖٔ)
 .1ٗٙ-1ٖٙ/ٔالكشاؾ: (ٗٔ)
 .( من حدٌث سعد بن أبً ولاص1ٖٕ٘( ومسلم فً صحٌحه برلم )2ٕ15رواه البخاري فً صحٌحه برلم )(٘ٔ)
 .ٕٙٓ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٙٔ)
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ُل اْلمُْرآُن تُْبَد لَكُمْ لال المرطبً: لوله  "فٌه ؼموض، وذلن أن  {}َوإِْن تَْسؤَلُوا َعْنَها ِحٌَن ٌَُنزه
فً أول اآلٌة النهً عن السإال ثم لال:}وإن تسبلوا عنها حٌن ٌنزل المرآن تبد لكم{، فؤباحه لهم، 
فمٌل: المعنى وإن تسؤلوا عن ؼٌرها فٌما مست الحاجة إلٌه، فحذؾ المضاؾ، وال ٌصح حمله 

، كموله تعالى:}ولمد على ؼٌر الحذؾ. لال الجرجانً: الكناٌة فً}عنها{ ترجع إلى أشٌاء أخر
[ ٌعنً آدم، ثم لال:}ثم جعلناه نطفة{] ٕٔخلمنا اإلنسان من سبللة من طٌن{] المإمنون: 

[ أي ابن آدم، ألن آدم لم ٌجعل نطفة فً لرار مكٌن، لكن لما ذكر اإلنسان وهو ٖٔالمإمنون: 
ٌاء حٌن ٌنزل آدم دل على إنسان مثله، وعرؾ ذلن بمرٌنة الحال، فالمعنى وإن تسؤلوا عن أش

المرآن من تحلٌل أو تحرٌم أو حكم، أو مست حاجتكم إلى التفسٌر، فإذا سؤلتم فحٌنبذ تبد لكم، فمد 
أباح هذا النوع من السإال: ومثاله أنه بٌن عدة المطلمة والمتوفى عنها زوجها والحامل، ولم 

ً ٌبسن من ٌجر ذكر عدة التً لٌست بذات لرء وال حامل، فسؤلوا عنها فنزل:} والبلب
[، فالنهً إذا فً شً لم ٌكن بهم حاجة إلى السإال فٌه، فؤما ما مست ٗالمحٌض{] الطبلق: 

 .(ٔ)الحاجة إلٌه فبل"
ُ َعْنَها{ ]المابدة :  [، أي:" أي عفا هللا عن مسابلكم السالفة التً ٔٓٔلوله تعالى:}َعفَا َّللاه

 .(ٕ)إلى مثلها" ال ضرورة لها وتجاوز عن عموبتكم األخروٌة فبل تعودوا
 .(ٖ)من مسؤلتكم، فبل تعودوا إلى مثلها" لال الزمخشري:أي:"

أي : ما لم ٌذكره فً كتابه فهو مما عفا عنه ، فاسكتوا أنتم عنها كما  لال ابن كثٌر:"
 .(ٗ)"سكت عنها

أي: عن المسؤلة التً سلفت منهم. ولٌل: عن األشٌاء التً سؤلوا عنها  لال المرطبً:"
من أمور الجاهلٌة وما جرى مجراها. ولٌل: العفو بمعنى الترن، أي تركها ولم ٌعرؾ بها فً 

 .(٘)حبلل وال حرام فهو معفو عنها فبل تبحثوا عنه فلعله إن ظهر لكم حكمه ساءكم"

 أنه لال : "ذرونً ما تُِرْكتُم ; فإنما أهلن من كان وفً الصحٌح ، عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
 .(ٙ)«لبلكم كثرة سإالهم واختبلفهم على أنبٌابهم

وفً الحدٌث الصحٌح أًٌضا : " إن هللا فرض فرابض فبل تُضٌِّعُوها ، وَحده حدوًدا فبل 
م أشٌاء فبل تنتهكوها ، وسكت عن أشٌاء رحمة بكم ؼَ  ٌَْر نِْسٌان فبل تسؤلوا تعتدوها ، وَحره

 .(2)«عنها"
م ، فما أحّل فاستحلُّوه ،  لال عطاء:" كان عبٌد بن عمٌر ٌمول : إن هللا تعالى أحّل وحره

م فاجتنبوه ، وترن من ذلن أشٌاء لم ٌحلها ولم ٌحرمها ، فذلن عفو من هللا عفاه. ثم ٌتلو  وما حره
 .(1)إن تبد لكم تسإكم{": " ٌا أٌها الذٌن آمنوا ال تسؤلوا عن أشٌاء 

وخرج الدارلطنً عن أبً ثعلبة الخشنً :"إِنه هللاَ فََرَض فََرابَِض فَبل تَُضٌِّعُوَها، َوَحده 
ٌَْر نِْسٌَانٍ  ٌَاَء فَبل تَْنتَِهُكوَها، َوَسَكَت َعْن أَْشٌَاَء َرْحَمةً لَكُْم َؼ َم أَْش فَبل  ُحُدوَداً فَبل تَْعتَُدوَها َوَحره

 . (5)"وا َعْنَهاتَْبَحثُ 
والكبلم على هذا التمدٌر فٌه تمدٌم وتؤخٌر، أي: "ال تسؤلوا عن أشٌاء عفا هللا عنها إن تبد 
لكم تسإكم، أي أمسن عن ذكرها فلم ٌوجب فٌها حكما. ولٌل: لٌس فٌه تمدٌم وال تؤخٌر، بل 

                                                             
 .ٖٖٗ-ٖٖٖ/ٙتفسٌر المرطبً: (ٔ)
 .ٖٓٗصفوة التفاسٌر: (ٕ)
 .1ٗٙ/ٔالكشاؾ: (ٖ)
 .2ٕٓ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .ٖٖٗ/ٙتفسٌر المرطبً: (٘)
 .(2ٖٖٔ( صحٌح مسلم برلم )(ٙ)
( من طرٌك داود بن أبً هند ، عن مكحول ، عن أبً ثعلبة الخشنً ٖٔ/ٓٔرواه البٌهمً فً السنن الكبرى )(2)

 .به مرفوًعا
 .ٗٔٔ/ٔٔ(:ص1ٕٔٗٔ، والطبري)ٕٗٗ/ٖٔأخرجه ابن ابً شٌبة: (1)
 .)ٕٗ( ،4٘ٔ/صٗج - لطنً الدار خرجه(5)
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، فبل تعودوا ألمثالها. المعنى لد عفا هللا عن مسؤلتكم التً سلفت وإن كرهها النبً ملسو هيلع هللا ىلص
 .(ٔ)فموله:}عنها{، أي: عن المسؤلة، أو عن السإاالت كما ذكرناه"

ُ َؼفُوٌر َحِلٌٌم{ ]المابدة :  [، أي:" وهللا ؼفور لعباده إذا تابوا، حلٌم ٔٓٔلوله تعالى:}َوَّللاه
 .(ٕ)علٌهم فبل ٌعالبهم ولد أنابوا إلٌه"

 .(ٖ)ٌفرط منكم بعموبته"ال ٌعاجلكم فٌما لال الزمخشري:أي:"
 الفوابد:

 كراهٌة اإللحاؾ فً السإال والتمعر فً األسبلة والتنطع فٌها. -ٔ
أن ما سكت هللا عنه فلم ٌفرضه، ولم ٌحده، ولم ٌنه عنه فهو الحبلل، لكن هذا فً ؼٌر -ٕ

 ّز وجل.العبادات، فالعبادات لد حرم هللا عّز وجل أن ٌشرع أحد الناس عبادة لم ٌؤذن بها هللا ع
ولهذا نمول: إن من ابتدع فً دٌن هللا ما لٌس منه من عمٌدة أو لول أو عمل فمد انتهن  

حرمات هللا، وال ٌمال هذا مما سكت هللا عّز وجل عنه، ألن األصل فً العبادات المنع حتى ٌموم 
 دلٌل علٌها، وؼٌر ذلن األصل فٌه اإلباحة، فما سُِكَت عنه فهو مباح.

 ً البحث عما سكت هللا تعالى عنه ورسوله.أنه ال ٌنبؽ -ٖ
 وهل هذا النهً فً عهد الرسالة، أم إلى اآلن؟ فً هذا لوالن للعلماء:

أحدهما: أن هذا خاص فً عهد الرسالة، ألن ذلن عهد نزول الوحً، فمد ٌسؤل اإلنسان 
ع بن عن شًء لم ٌُحرم فٌحرم من أجله، أو عن شًء لم ٌجب فٌوجب من أجله، كما سؤل األلر

 هللا رسول ٌا: ولال األلرع فمام «الَحجه  َعلٌَكُم فََرضَ  هللاَ  إِنه »: ملسو هيلع هللا ىلص النبً لال حٌن ملسو هيلع هللا ىلص حابس النبً
  عام؟ كل أفً

وهذا سإال فً ؼٌر محله، اللهم إال إذا كان األلرع بن حابس أراد أن ٌزٌل الوهم الذي 
 َوَما لََوَجَبت نَعَم لُلتُ  لَو»: لال ملسو هيلع هللا ىلص لد ٌعلك فً أفهام بعض الناس، فاهلل أعلم بنٌته، لكن النبً

 . (ٗ)«تََطوع فَُهوَ  َزادَ  فََما َمَرةً  الَحجه  استََطعتُم،
من أعظم الناس جرماً من ٌسؤل فٌوجب من أجل مسؤلته عن شًء لم ٌحرم فٌحرم من 

 أجل مسؤلته، أو لم ٌوجب.
 والثانً: أن النهً باق بعد عهد الرسالة.

أن النهً حتى بعد عهد الرسالة إال أنه إذا كان المراد بالبحث والصواب فً هذه المسالة 
االتساع فً العلم كما ٌفعله طلبة العلم، فهذا ال بؤس به، ألن طالب العلم ٌنبؽً أن ٌعرؾ كل 
مسؤلة ٌحتمل ولوعها حتى ٌعرؾ الجواب، وأما إذا لم ٌكن كذلن فبل ٌبحث، بل ٌمشً على ما 

 كان علٌه الناس.
مسابل الؽٌب ونتعمك فٌها، وال نبحث فً صفات هللا عّز وجل عن فبل نبحث عن 

كٌفٌتها، ألن هذا من التعمك، وال نؤتً بمعضبلت المسابل التً فٌها: أرأٌت إن كان كذا، ولو 
كان كذا، ولو كان كذا كما ٌوجد من بعض طلبة العلم اآلن، ٌوجد أناس ٌفرضون مسابل لٌست 

لن ٌسؤلون، وهم لٌسوا فً مكان البحث، بل ٌسؤلون سإااًل والعة ولن تمع فٌما ٌظهر، ومع ذ
 عاماً، فهذا ال ٌنبؽً.

البحث عن اللحوم وعن األجبان وعما ٌرد إلى الببلد من  (٘)ولد كره الشٌخ ابن عثٌمٌن 
ببلد الكفاروذلن كما روي ابن عمر رضً هللا عنهما لما سبل ابن عمر عن الجبن الذي ٌصنعه 

 . (ٔ)وجدته فً سوق المسلمٌن اشترٌته ، ولم أسؤل عنه"المجوس فمال : "ما 

                                                             
 .ٖٖٗ/ٙتفسٌر المرطبً: (ٔ)
 .ٕٗٔ/ٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .1ٗٙ/ٔالكشاؾ: (ٖ)
 ،ٕ٘٘/صٔج - حنبل بن أحمد اإلمام ،)4ٕٔٔ( الحج، فر  باب: المناسن، كتاب: - داود أبو خرجه(ٗ)

 الحج، فر  باب: المناسن، كتاب: - ماجه وابن)ٖٕٗٓ.(  عبا ، بن هللا عبد عن العبا  آل مسند
 .)ٕٔٗ( ،)4ٖٖٔ( العمر، فً مرة الحج فر  باب: الحج، كتاب: - معناه" "فً مسلم وأخرج)44ٕٙ.( 
 .لحدٌث الثبلثون من األربعون النووٌهشرح ا ، و ٙ/ٖٙهذا رأي ابن عثٌمٌن، كما فً مجموع فتاوى: (٘)
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ومراد الشٌخ ابن عثٌمٌن بكبلمه : أن الفعل الصادر ممن هو أهله ، جار على أصل 
الصحة والسبلمة ; فالمسلم : أهل ألن ٌذبح ذبٌحة شرعٌة ، فإذا صدر منه الذبح ، حمل على 

فٌة ذبحه ، وهل سمى أو لم ٌسم ، ونحو ظاهر الصحة والسبلمة ، ولم ٌحتج إلى سإاله : عن كٌ
ذلن ، اكتفاء بظاهر الحال، والعلماء ٌمررون أن ظاهر الحال ٌرفع أصل التحرٌم فً كثٌر من 

 الصور.
وأجمعوا على جواز شراء اللحمان من ؼٌر سإال عن أسباب حلها ،  "لال ابن لٌم:

ٌّاً أو فاجراً : اكتفٌنا بموله فً اكتفاء بمول الذابح والبابع ، حتى لو كان الذابح ٌهودٌّاً  أو نصران
 .(ٕ)ذلن ، ولم نسؤله عن أسباب الحل "

والظاهر فً اللحم الوارد من دول ؼٌر إسبلمٌة إذا كان الذٌن ٌباشرون ذبحه من أهل 
الكتاب وهم الٌهود والنصارى فإنه ٌجوز أكله ، وال ٌنبؽً السإال عن كٌفٌة ذبحه ، وال هل 

وا علٌه أم ال  ؟ وذلن ألن النبً ملسو هيلع هللا ىلص أكل الشاة التً أهدتها إلٌه الٌهودٌة فً خٌبر ، وأكل من َسمُّ
الطعام الذي دعاه إلٌه ٌهودي ، وكان فٌه إهالة سنخة ، وهً الشحم المتؽٌر ، ولم ٌسؤل النبً 

 ملسو هيلع هللا ىلص كٌؾ ذبحوه ؟ وال هل سموا علٌه أم ال ؟
ٌِْه َوَسلهَم : إِنه لَْوًما ٌَؤْتُونَا بِاللهْحِم وفً صحٌح البخاري :"أَ  ُ َعَل ِ َصلهى َّللاه ًّ نه لَْوًما لَالُوا ِللنهبِ

ٌِْه أَْنتُْم َوكُلُوهُ . لَالَْت َعابَِشةَ َرِض  وا َعلَ ٌِْه أَْم اَل ، فَمَاَل : َسمُّ ِ َعلَ ُ َعْنَها اَل نَْدِري أَذُِكَر اْسُم َّللاه ًَ َّللاه
 .(ٖ)لحدٌث : َوَكانُوا َحِدٌثًِ َعْهٍد بِاْلُكْفِر"راوٌة ا

لال ابن حجر:"وٌستفاد منه أن كل ما ٌوجد فً أسواق المسلمٌن محمول على الصحة ، 
وكذا ما ذبحه أعراب المسلمٌن ; ألن الؽالب أنهم عرفوا التسمٌة ، وبهذا األخٌر جزم ابن عبد 

ى ; ألن المسلم ال ٌظن به فً كل البر فمال : فٌه أن ما ذبحه المسلم ٌإكل وٌحم ل على أنه سمه
 .(ٗ)شًء إال الخٌر ، حتى ٌتبٌن خبلؾ ذلن " 

ففً هذه األحادٌث دلٌل على أنه ال ٌنبؽً السإال عن كٌفٌة الوالع إذا كان المباشر له 
معتبر التصرؾ ، وهذا من حكمة الشرع وتٌسٌره ; إذ لو طلب من الناس أن ٌنمبوا عن الشروط 

ٌتلمونه من صحٌح التصرؾ لكان فً ذلن من المشمة والحرج النفسً مما ٌجعل الشرٌعة فٌما 
 . شرٌعة حرج ومشمة

ٌمول السابل : ما حكم أكل اللحوم المجمدة التً  ولد سبل الشٌخ ابن عثٌمٌن رحمه هللا:"
 تصل إلٌنا من الخارج ، وبصفة خاصة لحم الدجاج ؟

لتً تؤتً من أهل الكتاب وهم الٌهود والنصارى : فؤجاب رحمه هللا تعالى : " اللحوم ا
األصل فٌها الحل ، كما أن اللحوم التً تؤتً من الببلد اإلسبلمٌة األصل فٌها الحل أٌضاً ، وإن 
كنا ال ندري كٌؾ ذبحوها ، وال ندري هل سموا هللا علٌها أم ال ; ألن األصل فً الفعل الوالع 

وعلى الصواب حتى ٌتبٌن أنه على ؼٌر وجه السبلمة  من أهله أن ٌكون والعاً على السبلمة
والصواب. ودلٌل هذا األصل ما ثبت فً صحٌح البخاري فً حدٌث عابشة رضً هللا عنها 
لالت : إن لوماً لالوا ٌا رسول هللا إن لوماً ٌؤتوننا باللحم ، ال ندري أذكروا اسم هللا علٌه أم ال ؟ 

  . . لالت : وكانوا حدٌثً عهد بكفر (٘)«وا أنتم وكلواسم»فمال النبً ملسو هيلع هللا ىلص : 
ففً هذا الحدٌث : دلٌل على أن الفعل إذا ولع من أهله فإنه ال ٌلزمنا أن نسؤل هل أتى 

  به على الوجه الصحٌح أم ال ؟
وبناء على هذا األصل : فإن هذه اللحوم التً تردنا من ذبابح أهل الكتاب : حبلل ، وال 

  . نسؤل عنها ، وال أن نبحثٌلزمنا أن 

                                                                                                                                                                               
 .5ٖ٘/ٗ(:ص444٘ مصنؾ عبدالرزاق) (ٔ)

 . ٓٗٔ :األشباه والنظابر، وانظر: 1ٔٔ/  ٕ :عبلم المولعٌنإ(ٕ)
 .ٓ٘٘/5(:ص11ٔ٘ فتح الباري) (ٖ)
 ..ٓ٘٘/5فتح الباري:  (ٗ)
 سبك تخرٌجه. (٘)
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لكن لو تبٌن لنا أن هذه اللحوم الواردة بعٌنها تذبح على ؼٌر الوجه الصحٌح فإننا ال 
ما أنهر الدم وذكر اسم هللا علٌه فكل إال السن والظفر أما السن فعظم » نؤكلها ; لمول النبً ملسو هيلع هللا ىلص : 
 .(ٔ)« وأما الظفر مدى الحبشة

نسان أن ٌتنطع فً دٌنه فٌبحث عن أشٌاء ال ٌلزمه البحث عنها ، ولكن إذا وال ٌنبؽً لئل
 بان له الفساد ، وتٌمنه : فإن الواجب علٌه اجتنابه. 

  فإن شن وتردد : هل تذبح على طرٌك سلٌم أم ال ؟
فإن لدٌنا أصلٌن : األصل األول : السبلمة ، واألصل الثانً : الورع ; فإذا تورع 

 .(ٕ)" وتركها : فبل حرج علٌه . وإن أكلها : فبل حرج علٌه اإلنسان منها ،
; وما «الحلٌم»، و«الؽفور»ومن فوابد اآلٌة الكرٌمة: إثبات هذٌن االسمٌن الكرٌمٌن:  -ٖ

 تضمناه من صفة، وفعل.
 .(ٖ)هو الذي تكثر منه المؽفرة. وبناء فعول: بناء المبالؽة فً الكثرة«: الؽفور»فـ
صفح، واألناة، الذي ال ٌستفزه ؼضب وال ٌستخفه جهل جاهل، وال ; هو ذو ال«الحلٌم»و

عصٌان عاص، وال ٌستحك الصافح مع العجز اسم الحلم; إنما الحلٌم هو الصفوح مع المدرة، 
 والمتؤنً الذي ال ٌعجل بالعموبة. 

 :(ٗ)ولد أنعم بعض الشعراء بٌان هذا المعنى فً لوله 
 حتى ٌذلوا وإن عزوا أللوام           ال ٌدرن المجد ألوام وإن كرموا     

 وٌشتموا فترى األلوان مسفرة                   ال صفح ذل ولكن صفح أحبلم
أحدا من خلمه بصفة أعز من الحلم، وذلن حٌن وصؾ  -سبحانه-وٌمال: لم ٌصؾ هللا 

أن إسماعٌل به. وٌمال: إن أحدا ال ٌستحك اسم الصبلح حتى ٌكون موصوفا بالحلم، وذلن 
[، ٓٓٔدعا ربه فمال: }رب هب لً من الصالحٌن{ ]الصافات:  -صلوات هللا علٌه-إبراهٌم 

-[، فدل على أن الحلم أعلى مآبر  الصبلح ٔٓٔفؤجٌب بموله: }فبشرناه بؽبلم حلٌم{ ]الصافات:
 .(٘)وهللا أعلم

 
 المرآن

 [ٕٓٔ({ ]المائدة : ِٕٓٔرٌَن )}لَْد َسؤَلََها لَْوٌم ِمْن لَْبِلكُْم ثُم  أَْصبَُحوا بَِها َكافِ 
 التفسٌر:

إن مثل تلن األسبلة لد سؤلها لوٌم ِمن لبلكم رسلَهم، فلما أُِمروا بها جحدوها، ولم ٌنفذوها، 
 .فاحذروا أن تكونوا مثلهم

إن مثل تلن األسبلة لد سؤلها  [، أي:"ٕٓٔ}لَْد َسؤَلََها لَْوٌم ِمْن لَْبِلكُْم{ ]المابدة : لوله تعالى:
 .(ٙ)لوٌم ِمن لبلكم رسلَهم"

 .(2)لد سؤل اآلٌات لوٌم من لبلكم" لال الطبري:أي:"
 .(1)أي: لد سؤل هذه المسابل المنهً عنها لوٌم من لبلكم"لال ابن كثٌر:"

                                                             
 .ٙٓٔ/ٖٔ(:ص5ٙ1ٔ صحٌح مسلم) (ٔ)
 .[شاملة] ٕ/ٕٓ:نور على الدرب" ابن عثٌمٌن (ٕ)
 .٘ٙ/ٔانظر: شؤن الدعاء: (ٖ)
/ ٕ الفرٌد العمد وفً ،ٖٗٔ/ ٔ المعانً ودٌوان ،12ٕ/ ٖ الجزء األول المجلد األخبار عٌون فً البٌتان(ٗ)

 .هنا عما الرواٌة فً اختبلؾ الثانً البٌت وفً ،ٕٓٔ
 ذٌل فً البكري لال ،ٔٗ ص المالً أمالً ذٌل فً وهما" ٌدرن لن" برواٌة السابمة المصادر فً األول والبٌت
 ألبً عابشة ابن أنشدنً: لال شبٌب بن هللا عبد أنشدنا: لال أمالٌه، فً ثعلب رواهما البٌتان: "ٕٕ ص الآللىء

 .مجالسه فً أجدهما لم: للت ;.... " الحارثً زٌاد بن هللا عبٌد
 .ٗٙ-ٖٙانظر: شؤن الدعاء: (٘)
 .ٕٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .٘ٔٔ/ٔٔتفسٌرالطبري: (2)
 .2ٕٓ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (1)
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أن هذه السإاالت التً هً تعنٌتات وطلب شطط والتراحات لال ابن عطٌة:أي:"
 .(ٔ)تها لبلكم األمم"ومباحثات لد سؤل

 فً هإالء الموم أربعة ألوال:
 .(ٕ)أحدها : لوم عٌسى سؤلوه المابدة ، ثم كفروا بها ، لاله ابن عباس

ل لهم الصفا ذهباً ، لاله السدي -ملسو هيلع هللا ىلص-والثانً : أنهم لرٌش سؤلوا رسول هللا   .(ٖ)أن ٌحّوِ
وإنما ٌتجه فً لرٌش مثاال سإالهم آٌة، فلما شك لهم الممر كفروا، وهذا  لال ابن عطٌة:" 

المعنى إنما ٌمال لمن سؤل النبً علٌه السبلم أٌن نالتً؟ وكما لال له األعرابً ما فً بطن نالتً 
هذه؟ فؤما من سؤله عن الحج أفً كل عام هو؟ فبل ٌفسر لوله لد سؤلها لوم اآلٌة بهذه األمثلة بل 

 .(ٗ)مم لدٌما طلبت التعمك فً الدٌن من أنبٌابها ثم لم تؾ بما كلفت"بؤن األ
 والثالث : أنهم لوم صالح سؤلوا النالة ، ثم عمروها وكفروا به .

 هذه االلوال الثبلثة أنهم سؤلوا اآلٌات.للت: وعلى  
كنهم والرابع: أن الموم هم الذٌن سؤلوا فً شؤن البمرة وذبحها، فلو ذبحوا بمرة ألجزأت، ول

 .(٘)شددوا فشدد هللا علٌهم، لاله ابن زٌد
لال ابن الجوزي:" وهذا ٌخرج على سإال من سؤل عن الحج، إذ لو أراد هللا أن ٌشدد  

 .(ٙ)علٌهم بالزٌادة فً الفرض لشدد"
 .(2)والخامس:أنهم الذٌن لالوا لنبً لهم: ابعث لنا ملكا نماتل فً سبٌل هللا، وهذا عن ابن زٌد أٌضا

ابن الجوزي:"وهو ٌخرج على من لال: إنما سؤلوا عن الجهاد والفرابض تمنٌا لال 
 .(1)لذلن"

َمْن أبً ؟ ونحوه ، فلما أخبرهم به أنكروه  -ملسو هيلع هللا ىلص-والسادس: أنهم الموم الذٌن سؤلوا رسول هللا 
 .(5)وكفروا به ، لاله بعض المتؤخرٌن

لكل، ولمد كفرت العٌسوٌة بعٌسى وبالمابدة، والصحٌح أنه عام فً ا لال ابن العربً:" 
والصالحٌة بالنالة، والمكٌة بكل ما شهدت من آٌة، وعاٌنت من معجزة مما سؤلته ومما لم تسؤله 

 .(ٓٔ)على كثرتها; وهذا تحذٌر مما ولع فٌه من سبك من األمم"
سر بك« لد سؤلها»بفتح السٌن. ولرأ إبراهٌم النخعً:« لد سؤلها»ولرأ عامة الناس:

السٌن، والمراد بهذه المراءة اإلمالة، وذلن على لؽة من لال سلت تسؤل، وحكً عن العرب هما 
ٌتساوالن، فهذا ٌعطً هذه اللؽة هً من الواو ال من الهمزة فاإلمالة إنما أرٌدت وساغ ذلن 

 .(ٔٔ)النكسار ما لبل البلم فً سلت كما جاءت اإلمالة فً خاؾ لمجًء الكسرة فً خاء خفت
فلما أُِمروا بها جحدوها،  [، أي:"ٕٓٔ}ثُمه أَْصبَُحوا بَِها َكافِِرٌَن{ ]المابدة : ه تعالى:لول 

 .(ٕٔ)ولم ٌنفذوها"
 .(ٖٔ)ثم كفروا بها" لال ابن عطٌة:أي:"

 .(ٔ)فؤهلكوا" لال البؽوي:أي:" 

                                                             
 .2ٕٗ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٔ)
 .ٙٔٔ/ٔٔ(:ص1ٔ2ٕٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .ٙٔٔ/ٔٔ(:ص1ٔ1ٕٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .2ٕٗ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٗ)
 .5ٕ٘/ٔانظر: زاد المسٌر: (٘)
 .5ٕ٘/ٔزاد المسٌر: (ٙ)
 .5ٕ٘/ٔانظر: زاد المسٌر: (2)
 .5ٕ٘/ٔزاد المسٌر:(1)
 .2ٕ/ٕانظر: النكت والعٌون: (5)
 .ٕ٘ٔ/ٕأحكام المرآن: (ٓٔ)
 .ٕٙٗ/ٕانظر: المحرر الوجٌز: (ٔٔ)
 .ٕٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٕٔ)
 .2ٕٗ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٖٔ)
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أجٌبوا عنها ثم لم ٌإمنوا بها ، فؤصبحوا بها كافرٌن ، أي : بسببها ،  لال ابن كثٌر:أي:" 
أي : بٌنت لهم ولم  ٌنتفعوا بها ألنهم لم ٌسؤلوا على وجه االسترشاد ، وإنما سؤلوا على وجه 

 .(ٕ)التعنت والعناد"
فلما آتاهموها هللا أصبحوا بها جاحدٌن ، منكرٌن أن تكون داللة على  لال الطبري: 

حمٌمة ما احتُجه بها علٌهم ، وبرهانًا على صحة ما ُجعلت برهاًنا على تصحٌحه كموم صالح 
الذٌن سؤلوا اآلٌةَ ، فلما جاءتهم النالة آٌةً عمروها وكالذٌن سؤلوا عٌسى مابدة تنزل علٌهم من 

طوها كفروا بها ، وما أشبه ذلن، فحذهر هللا تعالى المإمنٌن بنبٌه ملسو هيلع هللا ىلص أن ٌسلكوا السماء ، فلما أع
سبٌل من لبلهم من األمم التً هلكت بكفرهم بآٌات هللا لما جاءتهم عند مسؤلتهموها ، فمال لهم : 

من لبلكم لوٌم ، فلما ال تسؤلوا اآلٌات ، وال تبحثوا عن أشٌاء إن تبد لكم تسإكم ، فمد سؤل اآلٌات 
 .(ٖ)أوتوها أصبحوا بها كافرٌن"

أخبر تعالى أن لوما من لبلنا لد سؤلوا آٌات مثلها، فلما أعطوها وفرضت  لال المرطبً:" 
علٌهم كفروا بها، ولالوا: لٌست من عند هللا، وذلن كسإال لوم صالح النالة، وأصحاب عٌسى 

 .(ٗ)ن األمم"المابدة، وهذا تحذٌر مما ولع فٌه من سبك م
}ثم أصبحوا بها كافرٌن{، ٌعنً: أهل الكتاب: حدثنا ٌحٌى،  ولال ابن أبً زمنٌن:" 

، فؤصبحوا بها «لد سؤلها لوم من لبلكم فبٌنته لهم»وبلؽنً أنها فً لراءة أبً بن كعب:
 .(٘)كافرٌن"
 هذا ٌدل على أن النهً عن السإال فً اآلي ألحد شٌبٌن: لال الماترٌدي:" 

سؤلوا اآلٌات عنه بعد ما ظهرت وثبتت لهم رسالته، فلما أتى بها كفروا بها; أال إما أن  -
ترى أنه لال: }لد سؤلها لوم من لبلكم ثم أصبحوا بها كافرٌن{، ولد كان األمم السالفة 

 اآلٌات بعد ظهورها عندهم. -علٌهم السبلم  -ٌسؤلون من الرسل 

ً؟ ومن أنا؟ ونحوه، فلما أن أخبرهم وٌحتمل: ما ذكرنا من لولهم: أٌن نحن؟ ومن أب -
 .(ٙ)بذلن كفروا به"

} فَاْسؤَلُوا أَْهَل  وإن لال لابل: ما ذكرتم من كراهٌة السإال والنهً عنه، ٌعارضه لوله تعالى:
ْكِر إِْن كُْنتُْم اَل تَْعلَُموَن{ ]النحل :   [؟ 2، االنبٌاء:ٖٗالذِّ

ا تمرر وثبت وجوبه مما ٌجب علٌهم العمل به، فالجواب، أن هذا الذي أمر هللا به عباده هو م
 .(2)والذي جاء فٌه النهً هو ما لم ٌتعبد هللا عباده به، ولم ٌذكره فً كتابه"

إن أعظم المسلمٌن فً »عن عامر بن سعد، عن أبٌه، لال: لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: ولد روي 
 .(1)«ٌن، فحرم علٌهم من أجل مسؤلتهالمسلمٌن جرما، من سؤل عن شًء لم ٌحرم على المسلم

لال الخطابً: هذا فً مسالة من ٌسؤل عبثاً وتكلفاً فٌما ال حاجة به إلٌه، دون من سؤل سإال 
حاجة وضرورة كمسؤلة بنً إسرابٌل فً شؤن البمرة. وذلن أن هللا سبحانه أمرهم أن ٌذبحوا 

ذلن لال ابن عباس رضً هللا عنه فً بمرة، فلو استعرضوا البمر، فذبحوا منها بمرة ألجزأتهم. ك
تفسٌر اآلٌة، فما زالوا ٌسؤلون وٌتعنتون حتى ؼلظت علٌهم وأمروا بذبح البمرة على النْعت الذي 
ذكره هللا فً كتابه، فعظمت علٌهم المإنة، ولحمتهم المشمة فً طلبها حتى وجدوها فاشتروها 

 بالمال الفادح فذبحوها وما كادوا ٌفعلون.

                                                                                                                                                                               
 .ٙٓٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٔ)
 .2ٕٓ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .٘ٔٔ/ٔٔتفسٌرالطبري: (ٖ)
 .ٖٖٗ/ٙتفسٌر المرطبً: (ٗ)
 .5ٗ/ٕتفسٌر ابن أبً زمنٌن: (٘)
 .ٖٖٙ-ٕٖٙ/ٖتفسٌر الماترٌدي: (ٙ)
 .ٖٖ٘-ٖٖٗ/ٙتفسٌر المرطبً: (2)
وسنن ابً  ،(٘ٗ٘ٔ" )أحمد مسند" فً وهو،(1ٖٕ٘) ومسلم ،(2ٕ15) البخاري أخرجه(1)

 .(ٓٔٔ" )حبان ابن صحٌح"و، ٕٓ-5ٔ/2(:صٓٔٙٗداود)
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ن سإاله استبانة لحكم واجب، واستفادة لعلم لد خفً علٌه فإنه ال ٌدخل فً وأما ما كا
ْكِر إِْن كُْنتُْم اَل تَْعلَُموَن{ ]األنبٌاء:   [.2هذا الوعٌد، ولد لال هللا سبحانه: }فَاْسؤَلُوا أَْهَل الذِّ

ولد ٌحتج بهذا الحدٌث من ٌذهب من أهل الظاهر إلى أن أصل األشٌاء لبل ورود 
ها على اإلباحة حتى ٌموم دلٌل على الحظر. وإنما وجه الحدٌث وتؤوٌله ما ذكرناه، وهللا الشرع ب

 .(ٔ)أعلم"
 الفوابد:

 ضرب االمثال باألمم السابمٌن حتى نمتنع بانه ال ٌنبؽً لنا ان نسؤل، ألن ؼٌرنا سؤل وكفر.-ٔ
ن أمور الدٌن والدنٌا، النهً عن السإال الذي ال تدعو الحاجة إلٌه، أما ما دعت الحاجة إلٌه م-ٕ

ْكِر إِنْ  ٌِْهْم فَاْسؤَلُوا أَْهَل الذِّ  لد شرع هللا السإال عنه بموله: }َوَما أَْرَسْلنَا لَْبلََن إِاله ِرَجااًل نُوِحً إِلَ
العً أال سؤلوا إذا لم ٌعلموا، فإن شفاء »[ ، ولال النبً ملسو هيلع هللا ىلص: 2كُْنتُْم اَل تَْعلَُموَن{ ]األنبٌاء: 

 .(ٕ)«السإال
أن اإلنسان الٌنبؽً أن ٌتعرض لما لد ٌكون محنة علٌه، ولهذا جاء فً الحدٌث النهً عن أن -ٖ

ٌتعرض اإلنسان لشًء الٌستطٌعه فإن هذا من الببلء والذل، ربما ٌإخذ هذا منهجا حسنا فً كل 
 شًء.

لالوا: وكٌؾ ٌذل نفسه؟ لال:  :"ال ٌنبؽً للمإمن أن ٌذل نفسه،-ملسو هيلع هللا ىلص-لال رسول هللا 
 .(ٖ)ٌتعرض من الببلء لما ال ٌطٌمه"

وال شنه أن تََطلُّب علم ما ال ٌُْعلَُم، والشهَرهَ فً ذلن وتحكٌم بادىء  لال ابن الوزٌر:" 
 .(ٗ)الرأي فٌه، وتمدٌمه على النصوص هو أساس كّلِ فساٍد"

 
 

 المرآن
ُ ِمْن َبِحٌَرٍة َواَل  ِ }َما َجعََل ّللا  َسائِبٍَة َواَل َوِصٌلٍَة َواَل َحاٍم َولَِكن  ال ِذٌَن َكفَُروا ٌَْفتَُروَن َعلَى ّللا 
 [ٖٓٔ({ ]المائدة : ٖٓٔاْلَكِذَب َوأَْكثَُرهُْم اَل ٌَْعِملُوَن )

 التفسٌر:
 ما شرع هللا للمشركٌن ما ابتدعوه فً بهٌمة األنعام ِمن تَْرن االنتفاع ببعضها وجعلها لؤلصنام،

وهً: البَحٌرة التً تُمطع أذنها إذا ولدت عدًدا من البطون، والساببة وهً التً تُترن لؤلصنام، 
والوصٌلة وهً التً تتصل والدتها بؤنثى بعد أنثى، والحامً وهو الذكر من اإلبل إذا ُولد من 

فرٌن ال صلبه عدد من اإلبل، ولكن الكفار نسبوا ذلن إلى هللا تعالى افتراء علٌه، وأكثر الكا
 ٌمٌزون الحك من الباطل.

ُ ِمْن بَِحٌَرةٍ َواَل َسابِبٍَة َواَل َوِصٌلٍَة َواَل َحاٍم{ ]المابدة : لوله تعالى:  [، ٖٓٔ}َما َجعََل َّللاه
ما شرع هللا للمشركٌن ما ابتدعوه فً بهٌمة األنعام ِمن تَْرن االنتفاع ببعضها وجعلها  أي:"

مطع أذنها إذا ولدت عدًدا من البطون، والساببة وهً التً تُترن لؤلصنام، وهً: البَحٌرة التً تُ 
لؤلصنام، والوصٌلة وهً التً تتصل والدتها بؤنثى بعد أنثى، والحامً وهو الذكر من اإلبل إذا 

 .(٘)ُولد من صلبه عدد من اإلبل"
 .(ٙ)أي: لم ٌفعل ذلن" لال البالبلنً:" 
 .(2)ذلن، وال أمر به" أي: ما أوجب لال الواحدي، وابن الجوزي:" 

                                                             
 .25ٕ/ٕمعالم السنن: (ٔ)
 (، من طرٌك عبدهللا بن لهٌعة. ]حدٌث حسن[ٖٖٗ، وأبو داود)ٖٕٓ/ٗأخرجه أحمد: (ٕ)
 .-رضً هللا عنه-، عن حذٌفة٘ٓٗ/٘(:ص5ٖٕٔٗ(، وأحمد)ٙٔٓٗ(،وابن ماجة)ٕٕٗ٘رواه الترمذي) (ٖ)
 .5ٖٖ/٘العواصم والمواصم: (ٗ)
 .ٕٗٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .2ٙٙ/ٕاالنتصار للمرآن: (ٙ)
 .5ٕ٘/ٔ، وزاد المسٌر:1ٖٖانظر: الوجٌز: (2)
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ما بحر هللا بحٌرة ، وال سٌهب ساببة ، وال وصل وصٌلة، وال َحَمى  لال الطبري:أي:" 
 .(ٔ)حامًٌا"

معنى:}ما جعل{، ما شرع ذلن وال أمر بالتبحٌر والتسٌٌب وؼٌر  لال الزمخشري:" 
 .(ٕ)ذلن"

عز -ونها فؤبطل هللا فهذه: الحبس التً كان أهل الجاهلٌة ٌحبس لال اإلمام الشافعً:" 
 .(ٖ)إٌاها" -عز وجل-بإبطال هللا  -ملسو هيلع هللا ىلص-شروطهم فٌها، وأبطل رسول هللا  -وجل

الفعٌلة من لول المابل :بََحْرت أُذن هذه النالة، إذا شمها ،أبحُرها بحًرا، «: البحٌرة»و
من اإلبل، « البَِحرُ »وأما   والنالة:مبحورة، ثم تصرؾ:المفعولة، إلى :فعٌلة ، فٌمال : هً بحٌرة،

، ومنه لول (ٗ)فهو الذي لد أصابه داٌء من كثرة شرب الماء ، ٌمال منه : بَِحر البعٌُر ٌبحر بََحًرا
 :(٘)الشاعر 

 ألْعِلَطنههُ َوْسًما ال ٌُفَاَرلُهُ                    َكَما ٌَُحزُّ بَِحْمًِ الِمٌَسِم البَِحُر 
، تصلح وتسمن وٌؽزر لبنها فتشبه الؽزٌرات «البحٌرة»أرى أن  لال ابن عطٌة:" 

 :(ٙ)بالبحر، وعلى هذا ٌجًء لول ابن ممبل
 فٌه من األخرج المرتاع لرلرة             هدر الزٌامً وسط الهجمة البحر

 .(2)فإنما ٌرٌد النوق العظام وإن لم تكن مشممة اآلذان"
 أربعة ألوال:« البحٌرة»وفً 

ذا أنتجت خمسة أبطن نظروا إلى الخامس فإن كان ذكرا ذبحوه، فؤكله أحدها: فهً النالة إ
، وذكر (1)الرجال دون النساء، وإن كانت أنثى جدعوا آذانها فمالوا: هذه بحٌرة، لاله ابن عباس

 . (ٓٔ)، واختاره ابن لتٌبة(5)السدي نحو ذلن
الخامسة، فٌبتكون أذنها، حكاه والثانً: أنها النالة تلد خمس إناث لٌس فٌهن ذكر، فٌعمدون إلى 

 . (ٔٔ)ابن الجوزي عن عطاء
 . (ٖٔ)، والفراء(ٕٔ)والثالث: أنها ابنة الساببة، لاله ابن إسحاق

لال ابن إسحاق: الساببة النالة إذا تابعت بٌن عشر إناث، لٌس بٌنهن ذكر، سٌبت فلم 
ذلن من أنثى، شمت ٌركب ظهرها، ولم ٌجز وبرها ولم ٌشرب لبنها إال ضٌؾ، فما نتجت بعد 

أذنها، ثم خلًّ سبٌلها مع امها فلم ٌركب ظهرها، ولم ٌجز وبرها، ولم ٌشرب لبنها إال ضٌؾ 
 . (ٗٔ)كما فعل بؤمها، فهً البحٌرة بنت الساببة"

                                                             
 .ٙٔٔ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .1٘ٙ/ٔالكشاؾ: (ٕ)
 .ٕٗٔ/ٔتفسٌر اإلمام الشافعً: (ٖ)
 .ٕٔٔ/ٔٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٕٔٔ/ٔٔلم اتعرؾ على لابله، والبٌت فً تفسٌر الطبري: (٘)
، وتار ٖٗ،ٗ، ولسان العرب:2ٕ/٘، وتهذٌب اللؽة:ٗٓٔالبٌت له فً البارع فً اللؽة: (ٙ)

 .٘ٔٔ/ٓٔالعروس،"بحر":ص
 .1ٕٗ/ٕالمحرر الوجٌز: (2)
 .5ٕٔ-1ٕٔ/ٔٔ(:ص1ٖٕٙٔ، وتفسٌر الطبري)ٕٕٓٔ/ٗ(:ص112ٙانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (1)
 .ٕٕٔٔ-ٕٕٓٔ/ٗ(:ص111ٙانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (5)
 .2ٗٔانظر: ؼرٌب المرآن: (ٓٔ)
 . ولم ألؾ علٌه.5ٕ٘/ٔانظر: زاد المسٌر: (ٔٔ)
 . 5ٕ٘/ٔ، وزاد المسٌر:2ٙ/ٕانظر: سٌرة ابن هشام: (ٕٔ)
 .ٕٕٖ/ٔانظر: معانً المرآن: (ٖٔ)
 .2ٙ/ٕسٌرة ابن هشام:(ٗٔ)
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والرابع: أنها النالة كانت إذا نتجت خمسة أبطن، وكان آخرها ذكرا بحروا أذنها، أي: شموها، 
ا، وال تطرد عن ماء، وال تمنع عن مرعى، وإذا لمٌها لم ٌركبها، وامتنعوا من ركوبها وذبحه

 .(ٔ)لاله الزجاج
، فإنها المسٌبة المخبلة وكانت العرب تفعل ذلن ببعض مواشٌها فتحرم «الساببة»وأما 

 :(ٖ)، لال الشاعر (ٕ)االنتفاع بها على أنفسها تمرباً إلى هللا تعالى
 وساببة فموموا للعماب  عمرتم نالة كانت لربً                

عن أبً األحوص ، عن أبٌه لال : دخلت على النبً ملسو هيلع هللا ىلص ، فمال له النبً ملسو هيلع هللا ىلص : أرأٌت إبلن 
ألست تنتجها مسلهمًة آذانُها ، فتؤخذ الموسى فتْجَدعها ، تمول : هذه بحٌرة، وتشك آذانها ، 

: فإن ساعَد هللا أشّد ، وموَسى هللا أحَد! كّل مالن لن حبلٌل ،  تمولون:هذه َصْرم ؟ لال : نعم! لال
م علٌن منه شًء "  .(ٗ)ال ٌحره

وكذا كان بعض أهل اإِلسبلم ٌعتك عبده ساببة ، وال ٌنتفع به وال بوالبه ، وكان أبو 
 .(٘)العالٌة ساببة فلما أُِتً مواله بمٌراثه فمال : هو ساببة وأبى أن ٌؤخذه

 .(ٙ)المسٌبة بلفظ الساببة ، كما لٌل فً عٌشة راضٌة ٌعنً مرضٌةوأخرجت 
 خمسة ألوال:  «الساببة»وفً 

أحدها: أنها التً تسٌب من األنعام لآللهة، ال ٌركبون لها ظهرا، وال ٌحلبون لها لبنا، وال ٌجزون 
 . (2)منها وبرا، وال ٌحملون علٌها شٌبا، رواه ابن أبً طلحة عن ابن عباس

أن الرجل كان ٌسٌب من ماله ما شاء، فٌؤتً به خزنة اآللهة،" فٌطعمون ابن السبٌل من  والثانً:
ألبانه ولحومه إال النساء، فبل ٌطعمونهن شٌبا منه إال أن ٌموت، فٌشترن فٌه الرجال 

 .(5)، رواه أبو صالح عن ابن عباس(1)والنساء"
ا عند آلهتهم ، فتذهب فتختلطُ كانوا ٌهدون آللهتهم اإلبل والؽنم فٌتركونهولال الشعبً: 

 . (ٓٔ)بؽنم الناس، فبل ٌشرب ألبانها إال الرجال ، فإذا مات منها شًء أكله الرجال والنساء جمٌعًا"
والثالث: أنها النالة إذا ولدت عشرة أبطن، كلهن إناث، سٌبت، فلم تركب، ولم ٌجز لها وبر، ولم 

، (ٔٔ)ماتت أكلها الرجال والنساء، ذكره الفراءٌشرب لبنها إال ضٌؾ أو ولدها حتى تموت، فإذا 
 .(ٕٔ)وهو لول ابن إسحاق

والرابع: أنها البعٌر ٌسٌب بنذر ٌكون على الرجل إن سلمه هللا من مرض أو بلؽه منزله أن ٌفعل 
 . (ٖٔ)ذلن. لاله ابن لتٌبة

 لال الزجاج: " كان الرجل إذا نذر لمدوم من سفر أو برء من علة أو ما أشبه ذلن لال:
نالتً هذه ساببة، فكانت كالبحٌرة فً أن ال ٌنتفع بها وأن ال تجلى عن ماء وال تمنع من 

 . (ٗٔ)مرعى"

                                                             
 .ٖٕٔ/ٕانظر: مهعانً المرآن: (ٔ)
 .ٖٕٔ/ٔٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٖٖٙ/ٙ، وتفسٌر المرطبً:2/ٕلم اتعرؾ على لابله، والبٌت من شواهد الماوردي فً النكت والعٌون: (ٖ)
 .ٕٕٔ-ٕٔٔ/ٔٔ(:ص1ٕٕ٘ٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .2ٖ/ٕانظر: النكت والعٌون: (٘)
 .2ٖ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٙ)
 .ٕٕٔٔ/ٗ(:ص15ٕٙانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (2)
 .5ٕ٘/ٔهذه الزٌادة فً زاد المسٌر: (1)
 ..5ٕٔ-1ٕٔ/ٔٔ(:ص1ٖ1ٕٔ(، و)1ٖٕٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .1ٕٔ/ٔٔ(:ص1ٖٕٗٔأخرجه الطبري) (ٓٔ)
 .ٕٕٖ/ٔانظر: معانً المرآ،: (ٔٔ)
 .ٕٕٕٔ/ٗ(:ص15ٙٙانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٕٔ)
 .2ٗٔانظر: ؼرٌب المرآن: (ٖٔ)
 .ٖٕٔ/ٕمعانً المرآن: (ٗٔ)
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والخامس: أنه البعٌر ٌحج علٌه الحجة، فٌسٌب، وال ٌستعمل شكرا لنجحها، حكاه الماوردي عن 
 .(ٔ)الشافعً

 ،  وفٌها خمسة ألوال:(ٕ)فؤجمعوا على أنها من الؽنم« الوصٌلة»أما 
ها: أنها الشاة إذا نتجت سبعة أبطن، نظروا إلى السابع، فإن كان أنثى، لم ٌنتفع النساء منها أحد

بشًء إال أن تموت، فٌؤكلها الرجال والنساء، وإن كان ذكرا، ذبحوه، فؤكلوه جمٌعا، وإن كان 
فإذا  ذكرا وأنثى، لالوا: وصلت أخاها، فتترن مع أخٌها فبل تذبح، ومنافعها للرجال دون النساء،

 . (ٖ)ماتت، اشترن فٌها الرجال والنساء، رواه أبو صالح عن ابن عباس
من الؽنم: كانوا إذا ولدت الشاة سبعة « الوصٌلة»وذهب إلى نحوه ابن لتٌبة، فمال: :" و

أبطن نظروا: فإن كان السابع ذكرا ذبح. فؤكل منه الرجال والنساء، وإن كان أنثى تركت فً 
وأنثى لالوا: لد وصلت أخاها. فلم تذبح لمكانها. وكانت لحومها حراما على الؽنم، وإن كان ذكرا 

 .(ٗ)النساء. ولبن األنثى حراما على النساء إال أن ٌموت منهما شًء فٌؤكله الرجال والنساء"
والثانً: أنها النالة البكر تبتكر فً أول نتاج اإلبل باألنثى، ثم تثنً باألنثى، فكانوا ٌستبمونها 

هم، وٌدعونها الوصٌلة، أي: وصلت إحداهما باألخرى، لٌس بٌنهما ذكر، رواه الزهري لطواؼٌت
 . (٘)عن ابن المسٌب

والثالث: أنها الؽنم إذا ولدت عشر إناث فً خمسة أبطن توأمٌن فً كل بطن سمٌت الوصٌلة 
وتركت، فما ولدت بعد ذلن فً ذكر أو أنثى جعلت للذكور دون اإلناث، وإن كانت مٌتة 

 . (ٙ)ركوا فٌها، لاله ابن إسحاقاشت
، فإذا ولدت فً سابعها عنالا وجدٌا، لٌل: (2)والرابع: أنها الشاة تنتج سبعة أبطن، عنالٌن عنالٌن

 . (1)وصلت أخاها، فجرت مجرى الساببة، لاله الفراء
والخامس: أن الشاة كانت إذا ولدت أنثى، فهً لهم، وإذا ولدت ذكرا جعلوه آللهتهم فإن ولدت 

 .(5)ذكرا وأنثى، لالوا: وصلت أخاها، فلم ٌذبحوا الذكر آللهتهم، لاله الزجاج
فً الؽنم لالوا إذا ولدت الشاة ثبلثة « الوصٌلة»لال ابن عطٌة:" لال أكثر الناس: إن  

بطون أو خمسة فإن كان آخرها جذٌا ذبحوه لبٌت اآللهة وإن كانت عنالا استحٌوها وإن كان 
ولالوا هذه العناق وصلت أخاها فمنعته من أن ٌذبح، وعلى أن الوصٌلة جذي وعناق استحٌوهما 

 .(ٓٔ)فً الؽنم جاءت الرواٌات عن أكثر الناس"
فؤجمعوا علٌه: أنه البعٌر ٌنتج من صلبه عشرة أبطن ، فٌمال حمى ظهره « الحام»وأما 

 ستة ألوال: . وفٌه (ٔٔ)وٌخلهى
ٌمولون: لد حمى ظهره، فٌسٌبونه ألصنامهم، أحدها: أنه الفحل، ٌنتج من صلبه عشرة أبطن، ف

 . (٘ٔ)، والزجاج(ٗٔ)، واختاره أبو عبٌدة(ٖٔ)، وابن عباس(ٕٔ)وال ٌحمل علٌه، لاله ابن مسعود

                                                             
 .5ٕ٘/ٔانظر: زاد المسٌر: (ٔ)
 2ٖ/ٕ، والنكت والعٌون:ٕٗٔ/ٔٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٖٕٕٔ-ٕٕٕٔ/ٗ(:ص155ٙانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .2ٗٔانظر: ؼرٌب المرآن: (ٗ)
 .ٖٔٔ/ٔٔ(:ص1ٕٗٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .ٖٕٕٔ/ٗ(:ص5ٓٓٙانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .المعز ولد من األنثى: العناق:  «اللسان» فً(2)
 .ٕٕٖ/ٔانظر: معانً المرآن: (1)
 .ٖٕٔ/ٕانظر: معانً المرآن: (5)
 .1ٖٕ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٓٔ)
 .2ٗ/ٕ، والنكت والعٌون:ٕٗٔ/ٔٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .5ٖ٘/ٔانظر: زاد المسٌر: (ٕٔ)
 .ٕٕٗٔ/ٗ(:ص5ٓٗٙانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٖٔ)
 .25ٔ/ٔانظر: مجاز المرآن: (ٗٔ)
 .ٖٕٔ/ٕانظر: معانً المرآن: (٘ٔ)
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والثانً: أنه الفحل ٌولد لولده، فٌمولون: لد حمى هذا ظهره، فبل ٌحملون علٌه، وال ٌجزون 
، (ٕ)، واختاره الفراء(ٔ)طلحة عن ابن عباسوبره، وال ٌمنعونه ماء، وال مرعى، رواه ابن أبً 

 . (ٖ)وابن لتٌبة
 . (ٗ)والثالث: أنه الفحل ٌظهر من أوالده عشر إناث من بناته، وبنات بناته، لاله عطاء

، لد حمً ظهره ، وال ٌركب ، وال ٌعمل علٌه، والرابع: أنه الذي ٌنتج له سبع إناث متوالٌات، 
 . (٘)لاله ابن زٌد

 . (ٙ)لذي لصلبه عشرة كلها تضرب فً اإلبل، لاله أبو روقوالخامس: أنه ا
والسادس: أنه الفحل ٌضرب فً إبل الرجل عشر سنٌن، فٌخلى وٌمال: لد حمى ظهره، ذكره 

 .(2)الماوردي
لال الزجاج: والذي ذكرناه فً البحٌرة، والساببة، والوصٌلة، والحام أثبت ما روٌنا عن 

 . (1)أهل اللؽة"
وجملة ما ٌظهر من هذه األمور أن هللا تعالى لد جعل هذه األنعام رفما لال ابن عطٌة:" 

لعباده ونعمة عددها علٌهم ومنفعة بالؽة، فكان أهل الجاهلٌة ٌمطعون طرٌك االنتفاع وٌذهبون 
نعمة هللا فٌها وٌزٌلون المصلحة التً للعباد فً تلن اإلبل، وبهذا فارلت هذه األمور األحباس 

مالن الذي له أن ٌهب وٌتصدق له أن ٌصرؾ المنفعة فً أي طرٌك من البر، واألولاؾ، فإن ال
ولم ٌسد الطرٌك إلٌها جملة كما فعل بالبحٌرة والساببة، ولال أبو حنٌفة وأصحابه: ال تجوز 
األحباس واألولاؾ، ولاسوا على البحٌرة والساببة، والفرق بٌن، ولو عمد رجل إلى ضٌعة له 

ٌجتنى ثمرها وال ٌزرع أرضها وال ٌنتفع منها بنفع لجاز أن ٌشبه هذا فمال هذه تكون حبسا ال 
بالبحٌرة والساببة، وأما الحبس البٌن طرٌمه واستمرار االنتفاع به فلٌس من هذا، وحسبن بؤن 

ال ٌباع أصله، وحبس  (5)النبً علٌه السبلم لال لعمر بن الخطاب فً مال له: اجعله حبسا

 .(ٓٔ)أصحاب النبً علٌه السبلم"
ِ اْلَكِذَب{ ]المابدة : لوله تعالى:  ٌَْفتَُروَن َعلَى َّللاه ولكن  [، أي:"ٖٓٔ}َولَِكنه الهِذٌَن َكفَُروا 

 .(ٔٔ)الكفار نسبوا ذلن إلى هللا تعالى افتراء علٌه"
 .(ٕٔ)فً لولهم: هللا أمرنا بها" لال البؽوي:أي:" 
متموه افتراء على ولكنكم الذٌن فعلتم ذلن ، أٌها الك لال الطبري:أي:"  فرة ، فحره

 .(ٖٔ)ربكم"
لون على هللا األباطٌل فً تحرٌم هذه األنعام وهم جعلوها  لال الواحدي:  أي:" ٌتموه

مة ال هللا"  .(ٔ)ُمحره

                                                             
 .5ٕٔ/ٔٔ(:ص1ٖ2ٕٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔ)
 .ٕٕٖ/ٔانظر: معانً المرآن: (ٕ)
 .1ٗٔانظر: ؼرٌب المرآن: (ٖ)
 .5ٖ٘/ٔانظر: زاد المسٌر: (ٗ)
 .ٖٖٔ-ٕٖٔ/ٔٔ(:ص1ٖٕٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .5ٖ٘/ٔانظر: زاد المسٌر: (ٙ)
 .2ٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (2)
 .ٖٕٔ/ٕانظر: معانً المرآن: (1)
، وشعب 1ٕٙ/ٙ(:ص5ٓٗٔٔوالسنن الكبرى للبٌهمً) ،1ٖٔ/ٕ(:ص2٘ٗمسند الشافعً) (5)

عن ابن عمر: أن عمر بن الخطاب رضً هللا عنه ملن مابة سهم من  ، ونصه:"5ٔٔ/٘(:ص2ٕٖٔاإلٌمان)
خٌبر إشتراها فؤتً رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فمال ٌا رسول هللا: إنً أصبت ماال لم أصب مثله لط ولد أردت أن أتمرب به 

 ."«َحبِِّس اأْلَْصَل َوَسبِِّل الثهَمَرةَ »زوجل فمال: إلى هللا ع
 .1ٕٗ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٓٔ)
 .ٕٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
 .1ٓٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٕٔ)
 .ٙٔٔ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٖٔ)
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أي : ما شرع هللا هذه األشٌاء وال هً عنده لربة ، ولكن المشركٌن  لال ابن كثٌر:" 
افتروا ذلن وجعلوه شرًعا لهم ولربة ٌتمربون بها إلٌه. ولٌس ذلن بحاصل لهم ، بل هو وبال 

 .(ٕ)علٌهم"
 .(ٖ)} ٌفترون{، ٌكذبون فً الدنٌا"لال ابن عباس:" 
 .(ٗ)على هللا الكذب"ولكنهم بتحرٌمهم ما حرموا ٌفترون لال الزمخشري:أي:" 
 .(٘)}ٌفترون{، أي: ٌشركون" لال لتادة:" 
 .(ٙ)أما الذٌن افتروا، فعملوا أنهم افتروا" لال الشعبً:" 
سمعت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌمول ألكثم بن الجون : ٌا أكثم ، رأٌُت عمرو بن  لال أبو هرٌرة:" 

ًّ بن لََمعَة بن ِخْندؾ ٌجّر لُْصبه فً ال نار ، فما رأٌت رجبل أشبه برجل منن به ، وال به لُح
منن! فمال أكثم : عَسى أن ٌضّرنً شبهه ، ٌا رسول هللا! فمال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : " ال إنن مإمن 
وهو كافر ، إنه أّول من ؼٌهر دٌن إسماعٌل ، وبحر البحٌرة ، وسٌهب الساببة ، وحمى 

 .(2)الحامً"
م ، أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال : "لد عرفت أّوَل من بََحر البحابر ، رجٌل من عن زٌد بن أسلو 

ُمْدلج كانت له نالتان ، فجَدع آذانهما ، وحّرم ألبانهما وظهوَرهما ، ولال : هاتان هلل! ثم احتاج 
ار رٌح إلٌهما ، فشرب ألبانهما ، وركب ظهورهما. لال : فلمد رأٌته فً النار ٌإِذي أهل الن

 .(1)لُْصبه"
وأكثر الكافرٌن ال ٌمٌزون  [، أي:"ٖٓٔ}َوأَْكثَُرهُْم اَل ٌَْعِملُوَن{ ]المابدة : لوله تعالى: 

 .(5)الحك من الباطل"
"ٌعنً: أتباع رإسابهم الذٌن سنُّوا لهم تحرٌم هذه األنعام }ال ٌعملون{ أنه  لال الواحدي: 

إساء"  .(ٓٔ)ذلن كذٌب وافتراٌء على هللا من الرُّ

فبل ٌنسبون التحرٌم إلى هللا حتى ٌفتروا، ولكنهم ٌملدون فً  لال الزمخشري:أي:" 
 .(ٔٔ)تحرٌمها كبارهم"

 [، لوالن:ٖٓٔلُوَن{ ]المابدة : }َوأَْكثَُرهُْم اَل ٌَْعمِ لوله تعالى:وفً  
أحدهما: وأكثرهم، ٌعنً: األتباع ال ٌعملون أن ذلن كذب على هللا من الرإساء الذٌن حرموا، لاله 

 .(ٕٔ)الشعبً
 .(ٖٔ)والثانً: ال ٌعملون أن هذا التحرٌم من الشٌطان، لاله لتادة

ِ اْلَكِذَب َوأَْكثَُرهُْم ال } َولَِكنه الهِذٌَن َكَفُروا  وفً المعنً بهم فً لوله تعالى:  ٌَْفتَُروَن َعلَى َّللاه
 [، وجهان:ٖٓٔ]المابدة :  ٌَْعِملُونَ 

، األتباع. «الذٌن ال ٌعملون»، المتبوعون، و«المفترٌن»أهل ملّة واحدة ، ولكن أحدهما: أنهم 
 .(ٔ") .واختاره ابن عطٌة، ولال:" وهو الذي تعطٌه اآلٌة(ٗٔ)الشعبًوهذا لول 

                                                                                                                                                                               
 .1ٖٖالوجٌز: (ٔ)
 .ٕٔٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .ٕٕٗٔ/ٗ(:ص5ٔٓٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .1٘ٙ/ٔالكشاؾ: (ٗ)
 .ٕٕ٘ٔ/ٗ(:ص5ٕٔٙأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .ٕٕ٘ٔ/ٗ(:ص5ٔٔٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .1ٔٔ-2ٔٔ/ٔٔ(:ص1ٕٕٓٔأخرجه الطبري) (2)
 .1ٔٔ/ٔٔ(:ص1ٕٕٔٔأخرجه الطبري) (1)
 .ٕٗٔالتفسٌر المٌسر: (5)
 .1ٖٖالوجٌز: (ٓٔ)
 .1٘ٙ/ٔالكشاؾ: (ٔٔ)
 .ٖ٘ٔ/ٔٔ(:ص1ٕٗٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .ٕٕ٘ٔ/ٗ(:ص5ٖٔٙانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٖٔ)
 .ٖ٘ٔ/ٔٔ(:ص1ٕٗٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗٔ)
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ًّ بـ}الذٌن كفروا{، الٌهود ، وبـ}الذٌن ال ٌعملون{، أهل األوثان. وهذا لول دمحم  والثانً: أن المعن
 .(ٕ)بن ابً موسى

لال ابن عطٌة:" وهذا تفسٌر من انتزع ألفاظ آخر اآلٌة عما تمدمها وارتبط بها من  
 .(ٖ)المعنى وعما تؤخر أٌضا من لوله :}وإذا لٌل لهم{، واألول من التؤوٌلٌن أرجح"

إن المعنٌٌن بموله : }ولكن الذٌن كفروا ٌفترون على هللا الكذب{،  -وهللا أعلم-والراجح 
الذٌن بحروا البحابر ، وسٌهبوا السوابب ، ووصلوا الوصابل ، وحموا الحوامً ، مثل عمرو بن 
 لحً وأشكاله ممن سّن ألهل الشرن السنن الردٌبة ، وؼٌهر دٌن هللا دٌن الحك، وأضافوا إلى هللا

تعالى ذكره : أنه هو الذي حّرم ما حّرموا ، وأحله ما أحلوا ، افتراًء على هللا الكذب وهم ٌعلمون 
، واختبللًا علٌه اإلفن وهم ٌفهمون ، فكذبهم هللا تعالى ذكره فً لٌلهم ذلن ، وإضافتهم إلٌه ما 

 أضافوا من تحلٌل ما أحلوا وتحرٌم ما حرموا.
ثرهم ال ٌعملون{، فهم أتباع من سّن لهم هذه السنن من جهلة المعنٌون بموله :}وأكوأما 

المشركٌن ، فهم ال شن أنهم أكثر من الذٌن لهم سنوا ذلن لهم ، فوصفهم هللا تعالى بؤنهم ال 
ٌعملون ، ألنهم لم ٌكونوا ٌعملون أن الذٌن سنوا لهم تلن السنن وأخبروهم أنها من عند هللا ، كذبةٌ 

 .(ٗ) ، بل ظنوا أنهم فٌما ٌمولون محمُّون ، وفً إخبارهم صادلون فً إخبارهم ، أفََكةٌ 
 الفوابد:

أن االتباع الهوى فً التشرٌع حمٌمته افتراء على هللا، لال سبحانه: }ما جعل هللا من بحٌرة وال -ٔ
ساببة وال وصٌلة وال حام{، فهم  شرعوا شرعة، وابتدعوا فً ملة إبراهٌم علٌه السبلم هذه 

توهما أن ذلن ٌمربهم من هللا كما ٌمرب من هللا ما جاء به إبراهٌم علٌه السبلم من الحك، البدعة، 
 .(٘)فزلوا وافتروا على هللا الكذب إذ زعموا أن هذا من ذلن وتاهوا فً المشروع

دل اآلٌة على أن العرب كانوا على ملة إبراهٌم وإسماعٌل، ثم حدث بعد ذلن التؽٌٌر وعبادة  -ٕ

 ب عمرو بن لحً وؼٌره.األصنام بسب
فعمرو هذا ؼٌّر دٌن العرب بدعوتهم لعبادة األصنام، وباستحداث بدع فً دٌن هللا 

 تعالى، أحّل فٌها وحّرم بهواه.
[، بعد أن ساق ٖٓٔلال ابن كثٌر عند لوله تعالى: }ما جعل هللا من بحٌرة{ ]المابدة: 

أحد رإساء خزاعة الذٌن ولوا البٌت بعد أحادٌث فً معناها: "فعمرو هذا هو ابن لحً بن لمعة، 
جرهم، وكان أول من ؼٌر دٌن إبراهٌم الخلٌل، فؤدخل األصنام إلى الحجاز، ودعا الرعاع من 

، (ٙ)الناس إلى عبادتها، والتمرب بها، وشرع لهم هذه الشرابع الجاهلٌة فً األنعام وؼٌرها... "
 إلى آخر كبلمه رحمه هللا.

 ة لما ابتدعوه فً بهٌمة األنعام من شرٌعة الجاهلٌة، حٌث جعلوا منها:الرد على أهل الجاهلٌ-ٖ
 البحٌرة: وهً التً تشك أذنها وٌمنع من ركوبها وحلبها وأكل لحمها. -
والساببة: وهً التً تترن فبل تمنع من مرعى وال ماء وال تركب وال تحلب وال ٌجز  -

 وبرها.
معًٌنا من الولد متواصبًل، ذبحوها  والوصٌلة: وهً النالة أو الشاة إذا أنتجت عدًدا -

 لؤلصنام، وحرموا لحمها على النساء.
والحام: الجمل الفحل إذا حمى ظهره من أن ٌركب، كانوا إذا أنتج الفحل عدًدا معٌنًا،  -

 لالوا: حمى ظهره فلم ٌركبوه.

                                                                                                                                                                               
 .1ٕٗ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٔ)
 .ٖ٘ٔ/ٔٔ(:ص1ٕٗ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .5ٕٗ-1ٕٗ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٖ)
 .ٖٙٔ-ٖ٘ٔ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .1ٖٕ/ٔانظر: االعتصام للشاطبً: (٘)
 .ٕٓٔ-5ٕٓ/ٖتفسٌرابن كثٌر: (ٙ)
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ة: وهذه من أعمال الجاهلٌة التً جاء اإلسبلم بإبطالها وهللا جل وعبل لال فً مطلع السور
ٌْكُْم{ ] [ ، وهللا ٔالمابدة: }ٌَاأٌََُّها الهِذٌَن آَمنُوا أَْوفُوا بِاْلعُمُوِد أُِحلهْت لَكُْم بَِهٌَمةُ اأْلَْنعَاِم إِاله َما ٌُتْلَى َعلَ

جل وعبل أحل بهٌمة األنعام أن نؤكل منها وأن نشرب من ألبانها وأن نركبها بحدود المشروع، 
ُم َولَْحُم  إال ما كان منها مٌتة أو تَةُ َوالده ٌْ ٌْكُُم اْلَم َمْت َعلَ دًما مسفوًحا، كما فً لوله تعالى: }ُحّرِ

ٌَةُ َوالنهِطٌَحةُ َوَما أَ  ُ َواْلُمتََرّدِ ِ بِِه َواْلُمْنَخِنمَةُ َواْلَمْولُوذَة ٌِْر َّللاه َكَل السهبُُع إِاله َما اْلِخْنِزٌِر َوَما أُِهله ِلؽَ
ٌْتُْم َوَما  .(ٔ)[ ٖذُبَِح َعلَى النُُّصِب{ ]المابدة:  ذَكه

 أن  البدع إذا تإمل معمولها وجدت رتبها متفاوتة.ومنها: -ٗ
فمنها ما هو كفر صراح; كبدعة الجاهلٌة التً نبه علٌها المرآن; كموله تعالى: }وجعلوا  -

ٌة، هلل مما ذرأ من الحرث واألنعام نصٌبا فمالوا هذا هلل بزعمهم وهذا لشركابنا{ اآل
ٌم َعلَى أَْزَواِجَنا  ولوله تعالى: }َولَالُوا َما فًِ بُطُوِن َهِذِه اأْلَْنعَاِم َخاِلَصةٌ ِلذُكُوِرنَا َوُمَحره

ٌْتَةً فَُهْم فٌِِه شَُرَكاُء َسٌَْجِزٌِهْم َوْصفَُهْم إِنههُ َحِكٌٌم َعِلٌٌم{ ]األنعام :  [،  5َٖٔوإِْن ٌَكُْن َم
 [.ٖٓٔ من بحٌرة وال ساببة وال وصٌلة وال حام{]المابدة:ولوله تعالى: }ما جعل هللا

وكذلن بدعة المنافمٌن حٌث اتخذوا الدٌن ذرٌعة لحفظ النفس والمال، وما أشبه ذلن مما 
 ال ٌشن أنه كفر صراح.

ومنها: ما هو من المعاصً التً لٌست بكفر، أو ٌختلؾ: هل هً كفر أم ال! كبدعة  -
 ومن  أشبههم من الفرق الضالة (ٖ)والمرجبة (ٕ)الخوارج والمدرٌة

ومنها ما هو معصٌة وٌتفك على أنها لٌست بكفر; كبدعة التبتل، والصٌام لابما فً  -
 الشمس، والخصاء بمصد لطع شهوة الجماع.

ومنها ما هو مكروه كما ٌمول مالن فً إتباع رمضان بست من شوال، ولراءة المرآن  -
وذكر السبلطٌن فً خطبة الجمعة ـ على ما باإلدارة، واالجتماع للدعاء عشٌة عرفة، 

 ـ، وما أشبه ذلن. (ٗ)لاله ابن عبد السبلم الشافعً
فمعلوم أن هذه البدع لٌست فً رتبة واحدة، وال على نسبة واحدة، فبل ٌصح على  هذا 

 .(٘) أن ٌمال: إنها على حكم واحد، هو الكراهة فمط، أو التحرٌم فمط.
، كما مّر فً تفسٌر لوله:}َما «خلك»ً فً جمٌع المرآن بمعنىالٌات« جعل»ومن الفوابد، أن-٘

ُ ِمْن بَِحٌَرٍة َوال َسابِبٍَة{، بمعنى: ما سّماها أو ما شرع ذلن، ال ٌعنً: ما خلك هللا من  َجعََل َّللاه
 .(ٙ)فً المرآن عبارة عن الخلك« جعل»بحٌرة وال ساببة، فبطل أن ٌكون كل 

                                                             
 .ٕ٘ٔ-ٔ٘ٔ/ٔانظر: مجموع فتاوى صالح بن فوزان: (ٔ)
 وال اسم هلل لٌس وأنه والبصر والسمع والحٌاة والمدرة كالعلم األزلٌة هللا صفات تنفً ضالة فرلة: المدرٌة(ٕ)

 الذٌن هم الناس وأن الناس، ألكساب خالك ؼٌر هللا وأن مخلوق، حادث هللا كبلم وأن ٌُرى، ال هللا وأن صفة،
و فلذلن المدر ٌنكرون فهم كسبهم، ٌمدرون  أكثرهم وكان الصحابة عصر آخر فً حدثت هذه وبدعتهم. لدرٌة سمُّ

 معبد عنه تلمهاها ثم البصرة من مجوسً أحدثها البدعة هذه وأصل أٌضاً، المدٌنة وفً والبصرة الشام فً
 .ذلن علٌهم الصحابة أنكر ولد. الحهنً
 .( 2ٖ ،ٖٙ/ٖٔ) وكذلن ،( 1ٖٙ -1ٖٗ/2) الفتاوى ومجموع ،( 5ٗ -5ٖ) ص الفرق بٌن الفرق: ٌراجع

لهة الفرق من: المرجبة(ٖ)  واإلرجاء طاعة، الكفر مع ٌنفع ال كما معصٌة، اإلٌمان مع ٌضر ال: تموم التً الضه
وا التؤخٌر،: هو : وٌمولون المٌامة، ٌوم إلى الكبٌرة صاحب حكم لتؤخٌر أو النٌة، عن العمل لتؤخٌرهم مرجبة وسمُّ
 .واللسان الملب فً ٌكون وإنه. ٌنمص وال ٌزٌد ال اإلٌمان إنه 

 .( ٙٗٔ-5ٖٔ) ص للشهرستانً والّنِحل والملل ،( 5٘ٔ -5ٓٔ) الفرق بٌن الفرق: ٌراجع
 رضً والخلفاء الصحابة ذكر(: "جمعة دمحم تحمٌك ،5ٖ٘ ـ 5ٖٖص" )فتاوٌه" فً السبلم عبد بن العز لال(ٗ)

 .لال ما إلخ.. "  مماصدها ٌوافك ما إال الخطبة فً ٌذكر وال محبوبة، ؼٌر بدعة والسبلطٌن عنهم هللا
 .ٖ٘٘-ٖٗ٘/ٕانظر: االعتصام للشاطبً:(٘)
 كبلهما 1ٔٗ ص المرٌسً بشر على الدارمً اإلمام رد ،2ٕ - 5ٙ ص أحمد لئلمام الجهمٌة على الرد: انظر(ٙ)

 .1ٙٔ ص الطحاوٌة شرح ،5ٕ/1 الفتاوى مجموع: وانظر السلؾ، عمابد ضمن



ٕ1٘ 
 

ألن هللا  ،خلك هللا:اآلٌة ال ٌتجه أن تكون بمعنى  فً هذه« جعل»و لال ابن عطٌة:" 
 :لعدم المفعول الثانً، وإنما هً بمعنى ،«صٌر» :تعالى خلك هذه األشٌاء كلها. وال هً بمعنى

 .(ٔ)"فتعدت تعدي هذه التً بمعناه إلى مفعول واحد ،ما سن وال شرع
، فاستدلوا بها «خلك»بمعنىفً المرآن « جعل»وفٌه الرد على المعتزلة الذٌن فسروا 

ٌاا{ ]الزخرؾ:   [.ٖأن المرآن مخلوق، لال تعالى: }ِإنها َجعَْلَناهُ لُْرآنًا َعَربِ
فإنه ٌتعدى إلى « خلك»إذا كان بمعنى « جعل»وهذا استدالل ظاهر الفساد فإن الفعل 

وإذا كان ٌتعدى إلى مفعولٌن [ ٔ:}َوَجَعَل الظُّلَُماِت َوالنُّوَر{]األنعام: سبحانه -مفعول واحد كموله 
ٌْكُْم  لم ٌكن بمعنى خلك لال تعالى:} ٌَْماَن بَْعَد تَْوِكٌِدَها َولَْد َجعَْلتُُم هللاَ َعلَ َوال تَْنمُُضوا األَ

  [.5َٔكِفٌبلً{]النحل:
تؤتً فً اللؽة العربٌة ألربعة معان; ثبلثة منها فً « جعل»لال الشنمٌطً: "لفظة 

 :المرآن
ْحَمِن  ان جعل بمعنى اعتمد، ومنه لوله تعالى:}إتٌ -: األول َوَجعَلُوا اْلَمبَلبَِكةَ الهِذٌَن هُْم ِعبَاُد الره
 .[ أي: اعتمدوهم إناثاً، ومعلوم أن هذه تنصب المبتدأ والخبر5ٔ{]الزخرؾ:  إِنَاثًا

[ وهذه تنصب َ٘ٔخاِمِدٌَن{]األنبٌاء: جعل بمعنى صٌر، كموله:}َحتهى َجعَْلنَاهُْم َحِصًٌدا  - :الثانً
 .المبتدأ والخبر أٌضا

جعل بمعنى خلك، كموله تعالى:}الحمد هلل الذي خلك السماوات واألرض وجعل  - :الثالث
 .[ أي: خلك السماوات واألرض وخلك الظلمات والنورٔ{]األنعام:  الظلمات والنور

 :(ٕ)ومنه لوله وهو الذي لٌس فً المرآن جعل بمعنى شرع، - :الرابع
 (ٖ)ثَْوبًِ فَؤَْنَهُض َنْهَض اْلشهاِرِب الثمِل "              َولَْد َجعَْلُت إذَا َما لُْمُت ٌُثِْملُنًِ

 

 
 المرآن

ٌِْه  سُوِل لَالُوا َحْسبُنَا َما َوَجْدنَا َعلَ ُ َوإِلَى الر  آبَاَءنَا أََولَْو َكاَن }َوإِذَا لٌَِل لَُهْم تَعَالَْوا إِلَى َما أَْنَزَل ّللا 
ٌْئًا َواَل ٌَْهتَُدوَن )  [ٗٓٔ({ ]المائدة : ٗٓٔآبَاُإهُْم اَل ٌَْعلَُموَن َش

 التفسٌر:
مٌن ما أحل هللا: تعالوا إلى تنزٌل هللا وإلى رسوله لٌتبٌن لكم  وإذا لٌل لهإالء الكفار المحّرِ

ل وعمل، أٌمولون ذلن ولو كان آباإهم الحبلل والحرام، لالوا: ٌكفٌنا ما ورثناه عن آبابنا من لو
ال ٌعلمون شٌبًا أي: ال ٌفهمون حماا وال ٌعرفونه، وال ٌهتدون إلٌه؟ فكٌؾ ٌتبعونهم، والحالة هذه؟ 

 فإنه ال ٌتبعهم إال من هو أجهل منهم وأضل سبٌبل.
ُ َوإِلَى   سُوِل{ ]المابدة : لوله تعالى}َوإِذَا لٌَِل لَُهْم تَعَالَْوا إِلَى َما أَْنَزَل َّللاه [، أي:" ٗٓٔالره

مٌن ما أحل هللا: تعالوا إلى تنزٌل هللا وإلى رسوله لٌتبٌن لكم  وإذا لٌل لهإالء الكفار المحّرِ
 .(ٗ)الحبلل والحرام"

من تحلٌل ما حرمتم على أنفسكم، وما بٌن رسوله. وٌمال: تعالوا  لال السمرلندي:أي:" 
 .(ٔ)إلى كتاب هللا وإلى سنة رسوله"

                                                             
 .2ٕٗ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٔ)
; وألبً حٌة النمري ٕٖٙ، 5ٖ٘/ 5; وخزانة األدب 1ٕٔ-1ٔٔالبٌت لعمرو بن أحمر فً ملحك دٌوانه ص (ٕ)

; 2ٗ; وشرح شواهد اإلٌضاح صٕٗٓ/ ٔ; وشرح التصرٌح 1ٖٗ/ ٙ; والحٌوان 1ٙٔفً ملحك دٌوانه ص
; وألبً حٌة أو للحكم بن ٖٖٔ/ ٕ; والبن أحمر أو ألبً حٌة النمري فً الدرر 2ٖٔ/ ٕالنحوٌة  والمماصد

; ٕٙٓ/ ٔ; وشرح التصرٌح ٖ٘ٓ/ ٔ; وببل نسبة فً أوضح المسالن 5ٔٔ/ ٕعبدل فً شرح شواهد المؽنً 
 .ٔٓٔ/ ٔ; والممرب 25٘/ ٕومؽنً اللبٌب 

 .لثمل: السكرانالمعنى: ٌثملنً: ٌجهدنً وٌتعبنً. أنهض: ألوم. ا
 .5ٖٙ/ٙ:أضواء البٌان (ٖ)
 .ٕ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
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 .(ٕ)ٌعنً: إذا دعوا إلى الكتاب والسنة" لال السمعانً:" 
 .(ٖ)فً تحلٌل الحرث واألنعام وبٌان الشرابع واألحكام" لال البؽوي:أي:" 
 .(ٗ)أي : إذا دعوا إلى دٌن هللا وشرعه وما أوجبه وتَْرن ما حرمه" لال ابن كثٌر:" 
ٌعنً: إذا لٌل لهإالء المشركٌن الذٌن حرموا على أنفسهم هذه  لال ابن الجوزي:" 

 .(٘)األنعام: تعالوا إلى ما أنزل هللا فً المرآن من تحلٌل ما حرمتم على أنفسكم"
كانوا إذا دعوا إلى ما أنزل هللا وإلى الرسول لٌحكم بٌنهم لالوا: بل  لال ابن عباس:" 

 .(ٙ)نحاكمكم إلى كعب بن األشرؾ"
الضمٌر فً لوله :}لٌل لهم{، عابد على الكفار المستنٌن بهذه األشٌاء  عطٌة:" لال ابن 

و}تعالوا{، نداء بٌن، هذا أصله، ثم استعمل حٌث البر وحٌث ضده، و}إلى ما أنزل هللا{، ٌعنً: 
 .(2)المرآن الذي فٌه التحرٌم الصحٌح"

ن علوا كان أو دعا إلى العلو، ثم استعمل فً كل مكا« تعالً»أصل  لال الراؼب:" 
سفبل، ولٌل: إن ذلن ٌمال اعتبارا بالعلو الذي هو المرتبة الرفٌعة، فإذا لٌل تعالً كؤنه لٌل اطلب 

 بفعلن هذا علوا وشرفا كمولن لمن دعوته تفضل أي اطلب بذلن الفضل وانعم ونحو ذلن،
 .(1)ثم كثر وصار كؤنه موضوع المجرد، والمعنى: إذا دعوا إلى الكتاب والسنة"

ٌِْه آَباَءنَا{ ]المابدة :   [، أي:" لالوا: ٌكفٌنا ما ٗٓٔلوله تعالى}لَالُوا َحْسبُنَا َما َوَجْدنَا َعلَ
 .(5)ورثناه عن آبابنا من لول وعمل"

 .(ٓٔ)من الدٌن" لال البؽوي:أي:" 
 .(ٔٔ)من الدٌن والسنة" لال السمرلندي:أي:" 
 .(ٕٔ)ٌعنً: كفانا دٌن آبابنا" لال السمعانً:" 
"أي: لالوا: ٌكفٌنا ما وجدنا علٌه اآلباَء واألجداد من الطرابك  لال ابن كثٌر: 

 .(ٖٔ)والمسالن"
 .(ٗٔ)لالوا: حسبنا أي: ٌكفٌنا ما وجدنا علٌه آباءنا من الدٌن والمنهاج" لال ابن الجوزي:" 
 .(٘ٔ)}حسبنا{، معناه: كفانا" لال ابن عطٌة:" 

 .(ٙٔ)األدنى منهم، واألبعد; وجوابهم هذا باطل خطؤ"}آباءنا{: "ٌشمل لال ابن عثٌمٌن:" 
كؤنها نزلت فً مشركً العرب، وكانوا أهل تملٌد، ال ٌإمنون بالرسل،  لال الماترٌدي:" 

 -وال ٌمرون بهم، إنما ٌملدون آباءهم فً عبادة األوثان واألصنام، فإذا ما دعاهم رسول هللا 
ه، أو دعاهم أحد إلى ذلن، لالوا: )حسبنا ما وجدنا علٌه آباءنا(، كموله: } إلى ما أنزل هللا إلٌ -ملسو هيلع هللا ىلص 

                                                                                                                                                                               
 .ٖٕٗ/ٔبحر العلوم: (ٔ)
 .2ٖ/ٕتفسٌر السمعانً: (ٕ)
 .5ٓٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٖ)
 .ٕٔٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .5ٗ٘/ٔزاد المسٌر: (٘)
 .ٕٕ٘ٔ/ٗ(:ص5ٔٗٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .5ٕٗ/ٕالمحرر الوجٌز: (2)
 .5ٙٗ/٘تفسٌر الراؼب االصفهانً: (1)
 .ٕ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (5)
 .5ٓٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٓٔ)
 .ٖٕٗ/ٔبحر العلوم: (ٔٔ)
 .2ٖ/ٕتفسٌر السمعانً: (ٕٔ)
 .ٕٔٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٖٔ)
 .5ٗ٘/ٔزاد المسٌر: (ٗٔ)
 .5ٕٗ/ٕالمحرر الوجٌز: (٘ٔ)
 .ٕٕٗ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٙٔ)
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ٍة َوِإنها َعلَى آثَاِرِهْم ُمْهتَُدوَن{ ]الزخرؾ :  [، ونحو ذلن، ٌملدون ٕٕلَالُوا إِنها َوَجْدنَا آَباَءَنا َعلَى أُمه
 .(ٔ)آباءهم فً ذلن"

ٌْبًا َواَل ٌَْهتَُدوَن{ ]المابدة : لوله تعالى}أََوَلْو َكاَن آبَاُإهُْم اَل ٌَعْ   [، أي:" ٗٓٔلَُموَن َش
 .(ٕ)أٌمولون ذلن ولو كان آباإهم ال ٌعلمون شٌبًا من الدٌن وال ٌهتدون إلى الحك؟"

ٌعنً: أٌتبعون آباءهم وإن كان آباإهم جهاال، فنهاهم هللا عن التملٌد،  لال السمرلندي: " 
 .(ٖ)وأمرهم بالتمسن بالحك وبالحجة"

أي : ال ٌفهمون حمًا ، وال ٌعرفونه ، وال ٌهتدون إلٌه ، فكٌؾ ٌتبعونهم  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٗ)والحالة هذه ؟ ال ٌتبعهم إال من هو أجهل منهم ، وأضل سبٌبل"

 .(٘)شٌبا من الدٌن وال ٌهتدون له، أٌتبعونهم فً خطبهم" لال ابن الجوزي:أي:الٌعلمون" 
 .(٘)خطبهم"
باءكم وتمتدون بهم، وإن كنتم تعلمون أن آباءكم ال ٌعلمون أي: تتبعون آ لال الماترٌدي:" 

ٌِْه آبَاَءكُْم{  ا َوَجْدتُْم َعلَ شٌبا فً أمر الدٌن وال ٌهتدون، وكذلن لوله: }لَاَل أََولَْو ِجبْتُكُْم ِبؤَْهَدى ِممه
م [ تتبعون آباءكم وتمتدون بهم، وإن جنتكم بؤهدى مما كان علٌه آباإكم; ٌسفههٕٗ]الزخرؾ : 

 .(ٙ)فً أحبلمهم فً تملٌدهم آباءهم، وإن ظهر عندهم أنهم على ضبلل وباطل"
الحال، لد دخلت علٌها « واو»فً لوله }أولو كان آباإهم{: « الواو» لال الزمخشري:" 

همزة اإلنكار. وتمدٌره: أحسبهم ذلن ولو كان آباإهم ال ٌعلمون شٌبا وال ٌهتدون، والمعنى: أن 
 .(2)االلتداء إنما ٌصح بالعالم المهتدى، وإنما ٌعرؾ اهتداإه بالحجة"

ألؾ التولٌؾ دخلت على واو العطؾ كؤنهم  لوله:}أولو كان آباإهم{، لال ابن عطٌة:" 
عطفوا بهذه الجملة على األولى والتزموا شنٌع المول فإنما التولٌؾ توبٌخ لهم، كؤنهم ٌمولون 

 .(1)بعده: نعم ولو كانوا كذلن"

هنا عمل الرشد; ال عمل اإلدران; فآباإهم أذكٌاء، وٌدركون ما « العمل»والمراد بـ 
 .(5)لٌس عندهم عمل رشد، وهو حسن تصرؾلكن  ٌنفعهم، وما ٌضرهم;

وإذا لال لابل: إذا كانت للعموم فمعنى ذلن أنهم ال ٌعملون شٌباً حتى من أمور الدنٌا مع  
أنهم فً أمور الدنٌا ٌحسنون التصرؾ: فهم ٌبٌعون، وٌشترون، وٌتحرون األفضل، واألحسن 

 لهم؟
ألنهم كانوا ٌعملون أمر الدنٌا، }ال ٌعملون شٌبا{، لفظ عام ومعناه الخصوص  فٌمال: " 

 .(ٓٔ)]ومعناه[ ال ٌعملون شٌبا من أمر الدٌن وال ٌهتدون"
 الفوابد:

 وجوب رد المختلؾ فٌه إلى الكتاب والسنة والرضا بحكمهما.-ٔ
 حرمة تملٌد الجهال واتباعهم فً أباطٌلهم. -ٕ

{; ا ما وجدنا علٌه آباءنالالوا حسبنومن فوابد اآلٌة: ذم التعصب بؽٌر هدى; لموله تعالى: } -ٔ
 مع أن آباءهم ال عمل عندهم، وال هدى.

                                                             
 .ٖ٘ٙ/ٖتفسٌر الماترٌدي: (ٔ)
 .ٕ٘ٔ، والتفسٌر المٌسر:ٖٔٗانظر: صفوة التفاسٌر: (ٕ)
 .ٖٕٗ/ٔبحر العلوم: (ٖ)
 .ٕٕٔ-ٕٔٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .5ٗ٘/ٔزاد المسٌر: (٘)
 .ٖ٘ٙ/ٖتفسٌر الماترٌدي: (ٙ)
 .1٘ٙ/ٔالكشاؾ: (2)
 .5ٕٗ/ٕالمحرر الوجٌز: (1)
 .ٕٕٗ/ٕ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن:5)
 .ٔٗ-ٓٗ/ٕ( تفسٌر الثعلبً:ٓٔ)
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ومنها: أن من تعصب لمذهب مع مخالفة الدلٌل ففٌه شبه من هإالء; والواجب أن اإلنسان  - ٕ
 «.سمعنا، وأطعنا»أن ٌمول: « هللتعالوا إلى ما أنزل هللا وإلى الرسوال»إذا لٌل له: 

 وهو الكتاب، والسنة. -ال لما أنزل هللا وإلى الرسولومنها: أنه ال ٌجب االنمٌاد إ - ٖ
تعالوا إلى ما أنزل هللا وإلى ومنها: بٌان عناد هإالء المستكبرٌن الذٌن إذا لٌل لهم: } - ٗ

 { دون أن ٌمٌموا برهاناً على صحته.لالوا حسبنا ما وجدنا علٌه آباءنا { لالوا: }الرسول
أنزل هللا فلٌس بعالل، ولٌس عنده هًدى; لموله تعالى: ومنها: أن كل من خالؾ الحك، وما  - ٘
 {.ال ٌعلمون شٌبا وال ٌهتدون}

لال علماإنا : ولوة ألفاظ هذه اآلٌة تعطً إبطال التملٌد، ولد تعلك لوم بهذه اآلٌة فً ذم  -ٙ 
عصٌة، وهذا التملٌد لذم َّللّا تعالى الكفار باتباعهم آلبابهم فً الباطل ، والتدابهم بهم فً الكفر والم

فً الباطل صحٌح ، أما التملٌد فً الحك فؤصل من أصول الدٌن ، وعصمة من عصم المسلمٌن 
ٌلجؤ إلٌها الجاهل الممصر عن درن النظر. واختلؾ العلماء فً جوازه فً مسابل األصول، وأما 

ى هذا جوازه فً مسابل الفروع فصحٌح،  والتملٌد عند العلماء حمٌمته لبول لول ببل حجة ، وعل
فمن لبل لول النبً صلى َّللّا علٌه وسلم من ؼٌر نظر فً معجزته ٌكون مملدا ، وأما من نظر 

 .(ٔ)فٌها فبل ٌكون مملدا
 
 

 المرآن
ِ َمْرِجعُ  ٌْتُْم إِلَى ّللا  كُْم َمْن َضل  إِذَا اْهتََد ٌْكُْم أَْنفَُسكُْم اَل ٌَُضرُّ ٌعًا كُْم َجمِ }ٌَا أٌََُّها ال ِذٌَن آَمنُوا َعلَ

 [٘ٓٔ({ ]المائدة : ٘ٓٔفٌَُنَبِّئُكُْم بَِما كُْنتُْم تَْعَملُوَن )
 التفسٌر:

ٌا أٌها الذٌن صدهلوا هللا ورسوله وعملوا بشرعه ألزموا أنفسكم بالعمل بطاعة هللا واجتناب 
معصٌته، وداوموا على ذلن وإن لم ٌستجب الناس لكم، فإذا فعلتم ذلن فبل ٌضركم ضبلل َمن 

ذا لزمتم طرٌك االستمامة، وأمرتم بالمعروؾ ونهٌتم عن المنكر، إلى هللا مرجعكم جمًٌعا ضله إ
 فً اآلخرة، فٌخبركم بؤعمالكم، وٌجازٌكم علٌها.

 فً سبب نزول اآلٌة لوالن:
أحدهما: نمل الواحدي: عن الكلبً، عن أبً صالح، عن ابن عباس:"كتب رسول هللا صلى هللا 

ٌدعوهم إلى اإلسبلم، فإن أبوا فلٌإدوا  -وعلٌهم منذر بن ساوى -علٌه وسلم إلى أهل هجر
الجزٌة. فلما أتاه الكتاب عرضه على من عنده من العرب والٌهود والنصارى والصاببٌن 

أما العرب فبل تمبل »والمجوس، فؤلروا بالجزٌة، وكرهوا اإلسبلم. وكتب إلٌه رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: 
فلما لرأ علٌهم « . السٌؾ، وأما أهل الكتاب والمجوس فالبل منهم الجزٌة منهم إال اإلسبلم أو

كتاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، أسلمت العرب، وأما أهل الكتاب والمجوس فؤعطوا الجزٌة، فمال منافمو 
من العرب: عجبا من دمحم، ٌزعم أن هللا بعثه لٌماتل الناس كافة حتى ٌسلموا، وال ٌمبل الجزٌة إال 

أهل الكتاب، فبل نراه إال لبل من مشركً أهل هجر ما رد على مشركً العرب! فؤنزل هللا 
تعالى: }ٌا أٌها الذٌن آمنوا علٌكم أنفسكم ال ٌضركم من ضل إذا اهتدٌتم ٌعنً من ضل من أهل 

 .]ضعٌؾ[(ٕ)الكتاب{"
وٌكفر أبوه، وٌسلم  والثانً: لال عمر مولى ؼفرة: "إنما نزلت هذه اآلٌة: ألن الرجل كان ٌسلم

الرجل وٌكفر أخوه، فلما دخل للوبهم حبلوة اإلٌمان دعوا آباءهم وإخوانهم. فمالوا: حسبنا ما 
وجدنا علٌه آباءنا، فؤنزل هللا تعالى: }ٌا أٌها الذٌن آمنوا علٌكم أنفسكم ال ٌضركم من ضل إذا 

 .(ٖ)اهتدٌتم{"

                                                             

 .ٕٔٔ/ٕانظر: تفسٌر المرطبً:  (ٔ)
 .الكلبً لضعؾ ضعٌؾ إسناده ، ٕٗٔ(:صٕٓٗأسباب النزول)(ٕ)
 .1ٕٕٔ/ٗ(:ص5ٕ٘ٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
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[، أي:" ٌا أٌها الذٌن صدهلوا هللا ورسوله ٘ٓٔالمابدة : لوله تعالى:}ٌَا أٌََُّها الهِذٌَن آَمنُوا{ ] 
 .(ٔ)وعملوا بشرعه"

ٌَا أٌََُّها الهِذٌَن آَمنُوا{، إال كان   لال ابن عباس:" ما أنزل هللا آٌة فً المرآن، ٌمول فٌها: }
 .(ٕ)على شرٌفها وأمٌرها"

ٌَا أٌََُّها"لال ابن مسعود رضً هللا عنه:  الهِذٌَن آَمنُوا{ فؤرعها  إذا سمعت هللا ٌمول: }
 .(ٕ)سمعن; فإنه خٌر ٌؤمر به، أو شر ٌنهى عنه"

لال ابن عثٌمٌن:"إن تصدٌر الحكم بالنداء دلٌل على االهتمام به; ألن النداء ٌوجب انتباه 
المناَدى; ثم النداء بوصؾ اإلٌمان دلٌل على أن تنفٌذ هذا الحكم من ممتضٌات اإلٌمان; وعلى أن 

 ٖ()اإلٌمان" فواته نمص فً
ٌْكُْم أَْنفَُسكُْم{ ]المابدة :   [، أي:" ألزموا أنفسكم بالعمل بطاعة هللا ٘ٓٔلوله تعالى:}َعلَ

 .(ٗ)واجتناب معصٌته، وداوموا على ذلن وإن لم ٌستجب الناس لكم"
فؤصلحوها ، واعملوا فً خبلصها من عماب هللا تعالى ذكره ،  لال الطبري:أي:" 

بها من ربها"  .(٘)وانظروا لها فٌما ٌمّرِ
 .(ٙ)"أي إحفظوها والزموا إصبلحها لال البٌضاوي:" 
ٌمول تعالى آمًرا عباده المإمنٌن أن ٌصلحوا أنفسهم وٌفعلوا الخٌر  لال ابن كثٌر:" 

 .(2)بجهدهم وطالتهم"
معناه: الزموا أنفسكم كما تمول: علٌن زٌدا، معناه: الزم زٌدا. معناه:  :"لال السمرلندي 

 .(1)الزموا أمر أنفسكم"
 .(5)"أي: اجتهدوا فً إصبلحها وكمالها وإلزامها سلون الصراط المستمٌم لال السعدي:" 
لال الصابونً:" أي: احفظوها عن مبلبسة المعاصً واإِلصرار على الذنوب والزموا  

 .(ٓٔ)إصبلحها"
كان المإمنون تذهب أنفسهم حسرة على أهل العتو والعناد من الكفرة،  لال الزمخشري:" 

ٌتمنون دخولهم فً اإلسبلم، فمٌل لهم علٌكم أنفسكم وما كلفتم من إصبلحها والمشً بها فً 
 .(ٔٔ)طرق الهدى"

 .(ٕٔ)علٌكم أنفسكم{، لال: علٌكم أهل دٌنكم"عن سفٌان:"} 
 .(ٖٔ)أهل ملتكم مروا بالمعروؾ وانهوا عن المنكر"لال السدي:" ٌمول:  
عن الربٌع عن صفوان بن محرز لال: "أتاه رجل من أصحاب األهواء، فذكر له بعض  

أمره. فمال له صفوان: أال أدلن على خاصة هللا التً خص بها أولٌاءه: }ٌا أٌها الذٌن آمنوا علٌكم 
 .(ٔ)أنفسكم ال ٌضركم من ضل إذا اهتدٌتم{"

                                                             
 .ٕ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .5ٙٔ/ٔ(:صٖ٘ٓٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٕ)

 5ٕٓ/ٖ(:ص2ٕٓ٘، و)5ٙٔ/ٔ(:ص 2ٖٓٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .  2ٖٖ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٖ)
 .ٕ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .1ٖٔ/ٔٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .2ٗٔ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (ٙ)
 .ٕٕٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .ٖٕٗ/ٔبحر العلوم: (1)
 .ٕٙٗتفسٌر السعدي: (5)
 .ٖٔٗصفوة التفاسٌر: (ٓٔ)
 .1٘ٙ/ٔالكشاؾ: (ٔٔ)
 .ٕٕٙٔ/ٗ(:ص5ٔٙٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕٔ)
 .ٕٕٙٔ/ٗ(:ص5ٔ2ٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖٔ)
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بً أمٌة الشعبانً لال: "أتٌت أبا ثعلبة الخشنً، فملت: كٌؾ تصنع بهذه اآلٌة؟ لال: عن أ 
وأٌة آٌة؟ لال: للت: }ٌا أٌها الذٌن آمنوا علٌكم أنفسكم ال ٌضركم من ضل إذا اهتدٌتم{، فمال أبو 

امروا بالمعروؾ، ثعلبة: أما وهللا لمد سؤلت عنها خبٌرا: سؤلت عنها رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فمال: بل 
وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأٌت شحا مطاعا، وهوى متبعا، ودنٌا مإثرة، وإعجاب كل ذي 
رأي برأٌه، ورأٌت أٌام الصبر، صبر منهن على مثل لبض على الجمر للعامل فٌهن كؤجر 

 .(ٕ)خمسٌن رجبل ٌعملون مثل عمله"
 .(ٖ)، بالرفع«علٌكم أنفسكم»نافع: ولرأ  
ٌْتُْم{ ]المابدة : لوله تعالى:  كُْم َمْن َضله إِذَا اْهتََد ٌَُضرُّ أي:" أي ال ٌضركم [، ٘ٓٔ}اَل 

 .(ٗ)"ضبلل من ضله من الناس إذا كنتم مهتدٌن
 .(٘)ال ٌإاخذكم بذنوب ؼٌركم" لال السمرلندي:معناه" 
ٌمول : ال ٌضركم من كفر وسلن ؼٌر سبٌل الحك ، إذا أنتم اهتدٌتم  لال الطبري:" 

 .(ٙ)وآمنتم بربكم ، وأطعتموه فٌما أمركم به وفٌما نهاكم عنه ، فحرمتم حرامه وحللتم حبلله"
فإنكم إذا صلحتم ال ٌضركم من ضل عن الصراط المستمٌم، ولم ٌهتد  لال السعدي:أي:" 

وال ٌدل هذا على أن األمر بالمعروؾ والنهً عن المنكر، ال  إلى الدٌن الموٌم، وإنما ٌضر نفسه.
ٌضر العبد تركهما وإهمالهما، فإنه ال ٌتم هداه، إال باإلتٌان بما ٌجب علٌه من األمر بالمعروؾ 

نعم، إذا كان عاجزا عن إنكار المنكر بٌده ولسانه وأنكره بملبه، فإنه ال  .والنهً عن المنكر
 .(2)"ٌضره ضبلل ؼٌره

من أصلح أمره ال ٌضره فساد من فسد من الناس ، سواء كان لال ابن كثٌر:أخبرهم انه" 
 .(1)لرٌبًا منه أو بعًٌدا"

لال عز وجل لنبٌه  ال ٌضركم الضبلل عن دٌنكم إذا كنتم مهتدٌن، كما لال الزمخشري:" 

ٌِْهْم َحَسَرات{ ]فاطر :  علٌه الصبلة والسبلم : [، وكذلن من ٌتؤسؾ على 1}فَبَل تَْذَهْب نَْفسَُن َعلَ
ما فٌه الفسمة من الفجور والمعاصً، وال ٌزال ٌذكر معاٌبهم ومناكٌرهم. فهو مخاطب به، 

تركهما مع المدرة علٌهما فلٌس ولٌس المراد ترن األمر بالمعروؾ والنهى عن المنكر، فإن من 
 .(5)بمهتد، وإنما هو بعض الضبلل الذٌن فصلت اآلٌة بٌنهم وبٌنه"

 .(ٓٔ)"معناه إذا لم ٌمبل منكم ولم تمدروا على تؽٌٌر منكره لال ابن عطٌة:" 
ٌْتُْم{ ]المابدة : وفً تفسٌر   كُْم َمْن َضله إِذَا اْهتََد  [، ألوال:٘ٓٔلوله تعالى:}اَل ٌَُضرُّ

 معنى ذلن: أّن العبد إذا عمل بطاعة هللا لم ٌضره من َضله بعده وهلن. أحدها:
ٌمول: إذا ما أطاعنً العبد {،  لوله: }ال ٌضركم من ضل إذا اهتدٌتم عن ابن عباس:"

 .(ٔٔ)فٌما أمرته من الحبلل والحرام فبل ٌضره من ضل بعده إذا عمل بما أمرته به"

                                                                                                                                                                               
 .ٕٕٙٔ/ٗ(:ص5ٔ1ٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 نحوه وروى، ٘ٗٔ/ٔٔ(:ص1ٕٕٙٔ، وأخرجه الطبري)ٕٕ٘ٔ/ٗ(:ص5ٔ٘ٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)

 تعالى لوله باب» الفتن كتاب ،ٕ ج السنن فً ماجة ابن نحوه وروى، ٗٙ ص ٕ ج اآلثار مشكل فى الطحاوى
ٌْكُمْ  آَمنُوا الهِذٌنَ  أٌََُّها ٌا  .البالً عبد فإاد دمحم تحمٌك ٖٖٔٔ ،ٖٖٓٔ ص اآلٌة «أَْنفَُسكُمْ  َعلَ

 .ؼرٌب حسن حدٌث هذا: ولال، ٕٔٗ/٘(:1ٖ٘ٓ، كتاب التفسٌر)سننه فً الترمذي أٌضا نحوه وروى
 .1ٙٙ/ٔانظر: الكشاؾ: (ٖ)
 .ٖٔٗصفوة التفاسٌر: (ٗ)
 .ٖٕٗ/ٔبحر العلوم: (٘)
 .1ٖٔ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٕٙٗتفسٌر السعدي: (2)
 .ٕٕٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (1)
 .1٘ٙ/ٔالكشاؾ: (5)
 .1ٙٗ/ٔالمحرر الوجٌز: (ٓٔ)
 .1ٕٕٔ/ٗ(:ص5ٕ2ٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
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سن هذه اآلٌة :} ٌا أٌها الذٌن آمنوا علٌكم أنفسكم ال لال ضمرة بن ربٌعة :" ، تبل الح
ٌضركم من ضّل إذا اهتدٌتم{، فمال الحسن : الحمد هلل بها ، والحمد هلل علٌها ، ما كان مإمن فٌما 

 .(ٔ)مضى ، وال مإمن فٌما بمً ، إال وإلى جانبه منافك ٌكَره عمله"
نفسكم " ، فاعملوا بطاعة هللا " ال ٌضركم من معنى ذلن : " ٌا أٌها الذٌن آمنوا علٌكم أ والثانً:

 ضّل إذا اهتدٌتم " ، فؤمرتم بالمعروؾ ، ونهٌتم عن المنكر.
إذا أمرت بالمعروؾ ونهٌت عن المنكر ، ال ٌضرن من ضل  لال  سعٌد بن المسٌب:" 

 .(ٕ)إذا اهتدٌت"
 .(ٖ)حذٌفة :"ٌمول: أطٌعوا أمري واحفظوا وصٌتً" ولال 
"تمرءون هذه اآلٌة : }ال ٌضركم من ضّل إذا اهتدٌتم{، وإن الناس إذا لال أبو بكر :  

 .(ٗ)رأوا الظالم لال ابن وكٌع فلم ٌؤخذوا على ٌدٌه ، أوشن أن ٌعّمهم هللا بعمابه"
عن السدي لوله : "} ٌا أٌها الذٌن آمنوا علٌكم أنفسكم ال ٌضركم من ضّل إذا اهتدٌتم{ ،  

وا  ٌمول : ُمروا بالمعروؾ وانهوا عن المنكر ، لال أبو بكر بن أبً لحافة : ٌا أٌها الناس ال تؽترُّ
ًه نفسً ، وهللا لتؤمرن بالمعروؾ وتنهُونه عن  بمول هللا : }علٌكم أنفسكم {، فٌمول أحدكم : عل
المنكر ، أو لٌَستعملن علٌكم شراركم ، فلٌسومنّكم سوء العذاب ، ثم لٌدعون هللا خٌاركم ، فبل 

 .(٘)"ٌستجٌب لهم
عن لٌس بن أبً حازم:" سمعت أبا بكر ٌمول وهو ٌخطب الناس : ٌا أٌها الناس ، لال  

إنكم تمرءون هذه اآلٌة وال تدرون ما هً ؟ : } ٌا أٌها الذٌن آمنوا علٌكم أنفسكم ال ٌضركم من 
ٌِّروه ، ضّل إذا اهتدٌتم {، وإنً سمعت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌمول : إن الناس إذا رأوا م نكًرا فلم ٌؽ

 .(ٙ)عّمهم هللا بعماب"
معنى هذه اآلٌة : ال ٌضركم من حاد عن لصد السبٌل وكفر باهلل من أهل الكتاب والرابع: أن 

 وؼٌرهم من المشركٌن.
عن سعٌد بن جبٌر فً لوله : "}ال ٌضركم من ضّل إذا اهتدٌتم{، لال : ٌعنً من ضّل 

 .(1)لت فً أهل الكتاب"أنز. وفً رواٌة:"(2)من أهل الكتاب"
ال ٌضركم ضبللة من ضل من مجوس أهل هجر وؼٌرهم من  لال مماتل بن حٌان:" 

 .(5)المشركٌن وأهل الكتاب من النصارى والٌهود"
 .(ٓٔ)أبً سنان:"}ال ٌضركم من ضل إذا اهتدٌتم{، لال: من األمم إذا اهتدٌتم"عن  
فاحتبس على النبً صلى هللا علٌه علً بن مدرن عن أبً عامر:" أنه كان فٌهم شًء  

وسلم ثم أتاه، فمال له النبً ملسو هيلع هللا ىلص: ما حبسن. لال: ٌا رسول هللا لرأت هذه اآلٌة: }ٌا أٌها الذٌن آمنوا 
 .(ٔٔ)علٌكم أنفسكم ال ٌضركم من ضل{ من الكفار }إذا اهتدٌتم{"

 عنى بذلن كل من ضل عن دٌن هللا الحك. والخامس:
ٌا أٌها الذٌن آمنوا علٌكم أنفسكم ال ٌضركم من َضل إذا }د فً لوله : " لال ابن زٌ

، لال : كان الرجل إذا أسلم لالوا له : سفههت آباءن وضللتهم ، وفعلت وفعلت ، وجعلت {اهتدٌتم

                                                             
 .1ٗٔ/ٔٔ(:ص1ٙ1ٕٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .1ٗٔ/ٔٔ(:ص1ٙ5ٕٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .1ٕٕٔ/ٗ(:ص5ٕٙٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .1ٗٔ/ٔٔ(:ص12ٕٔٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .5ٗٔ/ٔٔ(:ص12ٕٗٔأخرجه الطبري) (٘)
 .ٔ٘ٔ/ٔٔ(:ص121ٕٔأخرجه الطبري) (ٙ)
 .ٕ٘ٔ/ٔٔ(:ص125ٕٔأخرجه الطبري) (2)
 .ٕ٘ٔ/ٔٔ(:ص11ٕٓٔأخرجه الطبري)(1)
 .1ٕٕٔ/ٗ(:ص5ٕ1ٙأخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 .ٕٕٙٔ/ٗ(:ص5ٕٔٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .2ٕٕٔ-ٕٕٙٔ/ٗ(:ص5ٕٓٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
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آباءن كذا وكذا! كان ٌنبؽً لن أن تنصرهم ، وتفعل! فمال هللا تعالى : }ٌا أٌها الذٌن آمنوا علٌكم 
 .(ٔ)ال ٌضركم من ضّل إذا اهتدٌتم{" أنفسكم

 إذا أمرتم بالمعروؾ ونهٌتم عن المنكر فلم ٌُمبل منكم. والسادس:أن المراد:
عن أبً العالٌة عن عبد هللا بن مسعود:" لال: كانوا عند عبد هللا بن مسعود جلوسا فكان  

فمال أخى إلى جنبه: علٌن بٌن جلساء عبد هللا: أال ألوم فآمرهما بالمعروؾ وأنهاهما عن المنكر. 
بنفسن فإن هللا ٌمول: }ٌا أٌها الذٌن آمنوا علٌكم أنفسكم ال ٌضركم من ضل إذا اهتدٌتم{، لال: 

. إن المرآن أنزل حٌث أنزل، ومنه (ٕ)فسمعها ابن مسعود. فمال: مه لم ٌجا تؤوٌل هذه اآلٌة بعد
، ومنه أي: ٌمع تؤولهن بعد رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بسنٌن. آي: لد مضى تؤوٌلهن على عهد رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

ومنه آي: ٌمع تؤوٌلهن بعد الٌوم. ومنه آي: ٌمع تؤوٌلهن عند الحساب ما ذكر من الحساب والجنة 
والنار. فما دامت للوبكم واحدة وأهواءكم واحدة ولم تلبسوا شٌعا ولم ٌزق بعضكم بؤس بعض، 

فت الملوب واألهواء وألبستم شعٌا، وذاق بعضكم بؤس بعض فكل امرئ فمروا وانهوا فإذا اختل
 .(ٖ)ونفسه فعند ذلن جاء تؤوٌل هذه اآلٌة"

: "أن رجبل سؤله عن لول هللا عز وجل: }ٌا أٌها الذٌن آمنوا علٌكم أنفسكم ال مكحولعن 
وأنكر ٌضركم من ضل إذا اهتدٌتم{، فمال: إن تؤوٌل هذه اآلٌة لم ٌجا، إذا هاب الواعظ 

 .(ٗ)الموعوظ، فعلٌن ال ٌضرن حٌنبذ من ضل إذا اهتدٌت"
لال سفٌان بن عمال: "لٌل البن عمر : لو جلست فً هذه األٌام فلم تؤمر ولم تنه ، فإن  

هللا تعالى ذكره ٌمول : }علٌكم أنفسكم ال ٌضركم من ضل إذا اهتدٌتم{ ؟ فمال ابن عمر : إنها 
، فكنها نحن « أال فلٌبلِّػ الشاهد الؽاببَ »هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال : لٌست لً وال ألصحابً ، ألن رسول 

ٌَب، ولكن هذه اآلٌة أللوام ٌجٌبون من بعدنا ، إن لالوا لم ٌمبل منهم"  .(٘)الشهوَد وأنتم الؽَ
انطلمت على عهد عثمان إلى المدٌنة ، فإذا لوٌم من المسلمٌن جلوس ،  لال أبو زمان:" 

 .(ٙ)ه اآلٌة : }علٌكم أنفسكم{، فمال أكثرهم : لم ٌجا تؤوٌل هذه اآلٌة الٌوم"فمرأ أحدهم هذ
سّوار بن شبٌب :" كنت عند ابن عمر ، إذ أتاه رجل جلٌٌد فً العٌن ، شدٌد اللسان ، لال  

فمال : ٌا أبا عبد الرحمن ، نحن ستة كلهم لد لرأ المرآن فؤسرع فٌه ،وكلهم مجتهد ال ٌؤلو ، 
إلٌه أن ٌؤتً دناءةً ، وهم فً ذلن ٌشهد بعضهم على بعض بالشرن! فمال رجل من وكلهم بؽٌٌض 

الموم : وأيه دناءة ترٌد ، أكثَر من أن ٌشهد بعضهم على بعض بالشرن! لال : فمال الرجل : إنً 
ٌّان أسؤل ، أنا أسؤل الشٌخ! فؤعاد على عبد هللا  الحدٌث ، فمال عبد هللا بن عمر : لعلن  لسُت إ

ال أبا لن ، إنً سآمرن أن تذهب أن تمتلهم! عظهم وانههم ، فإن عصون فعلٌن بنفسن ، ترى 
فإن هللا تعالى ٌمول :}ٌا أٌها الذٌن آمنوا علٌكم أنفسكم ال ٌضركم من ضل إذا اهتدٌتم إلى هللا 

 .(2)مرجعكم جمٌعا فٌنببكم بما كنتم تعملون{"
ن بالمدٌنة ، فً حلمة فٌهم أصحاُب عن لتادة ، عن رجل لال : "كنت فً خبلفة عثماو 

النبً ملسو هيلع هللا ىلص ، فإذا فٌهم شٌخ ٌُْسنِدون إلٌه ، فمرأ رجل :}علٌكم أنفسكم ال ٌضركم من ضل إذا 
 .(1)اهتدٌتم{، فمال الشٌخ : إنما تؤوٌلها آخَر الزمان"

 ، وإّنً ألصؽر الموم ، جبٌر بن نفٌر :" كنت فً حلمة فٌها أصحاُب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال 
فتذاكروا األمر بالمعروؾ والنهً عن المنكر ، فملت أنا : ألٌس هللا ٌمول فً كتابه : }ٌا أٌها 

                                                             
 .ٕ٘ٔ/ٔٔ(:ص11ٕٔٔأخرجه الطبري)(ٔ)
فهً على هذا تسلٌة لمن ٌؤمر وٌنهى فبل ٌمبل منه، وبسط  ، لاببل:"1ٙٙ/ٔعلّك علٌه الزمخشري فً الكشاؾ: (ٕ)

 ."وبسط لعذره
 .2ٕٕٔ/ٗ(:ص5ٕٕٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .2ٕٕٔ/ٗ(:ص5ٕٖٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .5ٖٔ/ٔٔ(:1ٕ٘ٔٔأخرجه الطبري) (٘)
 .ٓٗٔ/ٔٔ(:1ٕٕ٘ٔأخرجه الطبري) (ٙ)
 .ٔٗٔ-ٓٗٔ/ٔٔ(:ص1ٕ٘ٗٔأخرجه الطبري) (2)
 .ٕٗٔ-ٔٗٔ/ٔٔ(:ص1ٕ٘ٙٔأخرجه الطبري) (1)
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ًه بلسان واحد ولالوا :  الذٌن آمنوا علٌكم أنفسكم ال ٌضركم من ضّل إذا اهتدٌتم{ ؟ فؤلبلوا عل
لها!! حتى تمنٌت أنً لم أكن تكلمت. ثم ألبلوا أتنتِزع بآٌة من المرآن ال تعرفها، وال تدري ما تؤوٌ

ٌتحدثون ، فلما حضر لٌامهم لالوا : " إنن ؼبلم حَدُث السن ، وإنن نزعت بآٌة ال تدري ما هً 
ا مطاًعا ، وهًوى متبعًا وإعجاَب كل ذي رأي  ، وعسى أن تدرن ذلن الزمان ، إذا رأٌت شحا

 .(ٔ)تدٌت"برأٌه ، فعلٌن بنفسن ، ال ٌضرن من ضل إذا اه
تؤّول بعُض أصحاب النبً ملسو هيلع هللا ىلص هذه اآلٌة :}ٌا أٌها الذٌن آمنوا علٌكم أنفسكم  لال الحسن:" 

 .(ٕ)ال ٌضركم من ضّل إذا اهتدٌتم{، فمال بعض أصحابه : دعوا هذه اآلٌة ، فلٌست لكم"
لال: إذا  عن كعب: "فً لول هللا: }علٌكم أنفسكم ال ٌضركم من ضل إذا اهتدٌتم{،و 

 .(ٖ)هدمت كنٌسة مسجد دمشك فجعلوها مسجدا وظهر لبس العصب فحٌنبذ تؤوٌل هذه اآلٌة"
حٌى بن أبً عمرو الشٌبانً :" أن أبا الدرداء وكعبا  كانا جالسٌن بالجابٌة، فؤتاهما عن ٌ

ٌمول: }ٌا كان لحما على من رآه أن ٌؽٌره، فمال رجل: إن هللا  آت فمال: لمد رأٌت الٌوم أمرا إن
ٌْتُْم اآلٌة{، فمال كعب: إن هذا ال  كُْم َمْن َضله إِذَا اْهتََد ٌْكُْم أَْنفَُسكُْم ال ٌَُضرُّ ٌمول أٌََُّها الهِذٌَن آَمنُوا َعلَ

شٌبا، ذّب عن محارم هللا كما تذب عن عٌنٌن حتى ٌؤتً تؤوٌلها، لال:فانتبه لها أبو الدرداء فمال: 
ذا هدمت كنٌسة دمشك وبنً مكانها مسجد فذان من تؤوٌلها، وإذا رأٌت متى ٌؤتً تؤوٌلها؟ لال: إ

الكاسٌات العارٌات فذلن من تؤوٌلها، وذكر خصلة ثالثة ال أحفظها فذلن من تؤوٌلها، لال أبو 
مسهر:وكان هدم الكنٌسة بعهد الولٌد بن عبد الملن أدخلها فً مسجد دمشك فزاد فً سعته 

 .(ٗ)بها"
 .(٘)أرونً مكانها هنان والناحٌة التً كانت بها لبل الهدم"لال أبو عبٌد: ولد 

لال عبد المادر بدران فً تحمٌمه لتهذٌب تارٌخ دمشك عند سٌاق هذا األثر: "ألول: 
تؤوٌل هذه اآلٌة على هذا الوجه مما ال ٌحتمله لفظها وال ٌدل شًء على تمٌٌدها بهذا الذي لٌده 

 .(ٙ)وٌلها ما ٌنفً هذا من أصله"بها كعب، وفً األحادٌث الواردة فً تؤ
وأولى هذه األلوال وأصّح التؤوٌبلت عندنا بتؤوٌل هذه اآلٌة ، ما  لال اإلمام الطبري:" 

روي عن أبً بكر الصدٌك رضً هللا عنه فٌها ، وهو : }ٌا أٌها الذٌن آمنوا علٌكم أنفسكم{، 
هللا عنه:}ال ٌضركم من ضل إذا  الزموا العمَل بطاعة هللا وبما أمركم به ، وانتهوا عما نهاكم

اهتدٌتم{، ٌمول : فإنه ال ٌضركم ضبلل من ضل إذا أنتم لزمتم العمل بطاعة هللا، وأدهٌتم فٌمن 
ضل من الناس ما ألزمكم هللا به فٌه ، من فرض األمر بالمعروؾ والنهً عن المنكر الذي 

م أو معاهد ومنعه منه فؤبى النزوع ٌركبه أو ٌحاول ركوبه ، واألخذ على ٌدٌه إذا رام ظلًما لمسل
عن ذلن ، وال ضٌر علٌكم فً تمادٌه فً ؼٌِّه وضبلله ، إذا أنتم اهتدٌتم وأدٌتم حك هللا تعالى 

 ذكره فٌه.
وإنما للنا ذلن أولى التؤوٌبلت فً ذلن بالصواب ، ألن هللا تعالى ذكره أمر المإمنٌن أن 

ى. ومن المٌام بالمسط ، األخذ على ٌد الظالم. ومن ٌموموا بالمسط ، وٌتعاونوا على البر والتمو
التعاون على البر والتموى ، األمر بالمعروؾ. وهذا مع ما تظاهرت به األخبار عن رسول هللا 
ملسو هيلع هللا ىلص من أمره باألمر بالمعروؾ والنهً عن المنكر. ولو كان للناس ترُن ذلن ، لم ٌكن لؤلمر به 

التً رخهص فٌه رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ترَن ذلن ، وهً حال العجز عن المٌام به معنًى ، إال فً الحال 
بالجوارح الظاهرة ، فٌكون مرخًصا له تركه ، إذا لام حٌنبذ بؤداء فرض هللا علٌه فً ذلن بملبه، 

                                                             
 .ٖٗٔ-ٕٗٔ/ٔٔ(:ص1٘1ٕٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .٘ٗٔ-ٗٗٔ/ٔٔ(:ص1ٕٙٔٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .2ٕٕٔ/ٗ(:ص5ٕٗٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
، وروي جزءا منه ابن ابً حاتم فً 11ٕ-12ٕ/ٔالناسخ والمنسوخ للماسم بن سبلم: (ٗ)

إذا هدمت كنٌسة مسجد دمشك فجعلوها مسجدا وظهر لبس العصب . ونصه:"2ٕٕٔ/ٗ(:ص5ٕٗٙتفسٌره)
 ".فحٌنبذ تؤوٌل هذه اآلٌة

 .11ٕ/ٔالناسخ والمنسوخ للماسم بن سبلم: (٘)
 .بدران المادر عبد الشٌخ تحمٌك ٕٓٓ ص ٔ ج عساكر البن دمشك تارٌخ تهذٌب(ٙ)
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تدٌتم{، ما وإذا كان ما وصفنا من التؤوٌل باآلٌة أولى ، فبٌٌِّن أنه لد دخل فً معنى لوله : }إذا اه
لاله حذٌفة وسعٌد بن المسٌب من أن ذلن : إذا أمرتم بالمعروؾ ونهٌتم عن المنكر، ومعنى ما 

 .(ٔ)رواه أبو ثعلبة الخشنً عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص"
لال ابن عطٌة:" وجملة ما علٌه أهل العلم فً هذا أن األمر بالمعروؾ متعٌن متى رجً 

المظالم ولو بعنؾ ما لم ٌخؾ المرء ضررا ٌلحمه فً خاصٌته أو فتنة المبول أو رجً رد 
ٌدخلها على المسلمٌن إما بشك عصا وإما بضرر ٌلحك طابفة من الناس فإذا خٌؾ هذا فعلٌكم 

 .(ٕ)أنفسكم محكم واجب أن ٌولؾ عنده"
األمر بالمعروؾ والنهً عن المنكر متعٌن متى رجً المبول، أو رجً  لال المرطبً:"

الظالم ولو بعنؾ، ما لم ٌخؾ اآلمر ضررا ٌلحمه فً خاصته، أو فتنة ٌدخلها على المسلمٌن،  رد
محكم  {علٌكم أنفسكمـ}إما بشك عصا، وإما بضرر ٌلحك طابفة من الناس، فإذا خٌؾ هذا ف

واجب أن ٌولؾ عنده. وال ٌشترط فً الناهً أن ٌكون عدال كما تمدم، وعلى هذا جماعة أهل 
 .(ٖ)"علمهالعلم فا« ٕ»

 : (ٗ)، وفٌه وجهان«ال ٌضركم:»ولرئ 
 «. ال ٌضٌركم»احدهما: أن ٌكون خبرا مرفوعا وتنصره لراءة أبى حٌوة، 

 والثانً: أن ٌكون جوابا لؤلمر مجزوما. 
لال الزمخشري:"وإنما ضمت الراء اتباعا لضمة الضاد المنمولة إلٌها من الراء 

ٌكون نهٌا، وال ٌضركم، بكسر الضاد وضمها من المدؼمة. واألصل: ال ٌضروكم. وٌجوز أن 
 .(٘)ضاره ٌضٌره وٌضوره"

ِ َمْرِجعُكُْم َجِمٌعًا{ ]المابدة :   [، أي:" إلى هللا مرجعكم جمٌعًا فً ٘ٓٔلوله تعالى:}ِإلَى َّللاه
 .(ٙ)اآلخرة"

 .(2)"رجوعكم لال النسفً:أي:" 
 .(1)"ٌوم المٌامة لال الشوكانً:أي:"

 .(5)الضال والمهتدي" لال البؽوي:أي:" 
 .(ٓٔ)"أي: مآلكم ٌوم المٌامة، واجتماعكم بٌن ٌدي هللا تعالى لال السعدي:" 
ِ  } لال اآللوسً:أي:"  بحٌث ال  {َجِمٌعاً }ال إلى أحد سواه رجوعكم ٌوم المٌامة { ِإلَى َّللاه

  .(ٔٔ)"ٌتخلؾ عنه أحد من المهتدٌن وؼٌرهم 
المإمنون ، بما أمرتكم به ، وانتهوا عما نهٌتكم عنه ، اعملوا ، أٌها لال الطبري:أي:" 

ٌػ والضبلل وما حاد عن سبٌلً بالمعروؾ ، وانهوهم عن المنكر. فإن لبلوا ،  ومروا أهل الزه
ًّ مرجع جمٌعكم ومصٌركم فً اآلخرة  فلهم ولكم ، وإن تماَدْوا فً ؼٌهم وضبللهم ، فإن إل

 .(ٕٔ)ومصٌرهم"

                                                             
 .ٖ٘ٔ-ٕ٘ٔ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .5ٕٗ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٕ)
 .ٖ٘ٗ/ٙتفسٌر المرطبً: (ٖ)
 .1ٙٙ/ٔانظر: الكشاؾ: (ٗ)
 .1ٙٙ/ٔالكشاؾ: (٘)
 .ٕ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .1ٔٗ/ٔتفسٌر النسفً: (2)
 .5ٙ/ٕفتح المدٌر: (1)
 .ٔٔٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (5)
 .ٕٙٗتفسٌر السعدي: (ٓٔ)
 .٘ٗ/ٗروح المعانً: (ٔٔ)
 .ٗ٘ٔ-ٖ٘ٔ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٕٔ)
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[، أي:" فٌخبركم بؤعمالكم، ْ٘ٓٔم بَِما كُْنتُْم تَْعَملُوَن{ ]المابدة : لوله تعالى:}فٌََُنبِّبُكُ 
 .(ٔ)وٌجازٌكم علٌها"

 .(ٕ)"ثم ٌجزٌكم على أعمالكم لال النسفً:أي:" 
 .(ٖ)"من خٌر وشر"أي:  لال السعدي: 

فٌجازي المحسن بإحسانه والمسًء  ،فً الدنٌا {فٌنببكم بما كنتم تعملونلال الشوكانً:"}
 .(ٗ)"بإساءته

وأنا العالم بما ٌعمل جمٌعكم من خٌر وشر ، فؤخبر هنان كله فرٌك  لال الطبري:أي:" 
ًّ جزاءه حسب استحماله ،  منكم بما كان ٌعمله فً الدنٌا ، ثم أجازٌه على عمله الذي لَِدم به عل

ًه عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى"  .(٘)فإنه ال ٌخفى عل
 :لخطاب على الؽٌبة كما تمولوؼلب ا ،مرجع المهتدٌن والضالٌن :أي لال أبو حٌان:" 

 .(ٙ)"أنت وزٌد تمومان وهذا فٌه تذكٌر بالحشر وتهدٌد بالمجازاة
فً الدنٌا من أعمال  {،بِما كُْنتُْم تَْعَملُونَ }بالثواب والعماب  {فٌَُنَبِّبُكُمْ }لال اآللوسً:أي:" 

الهداٌة والضبلل، فالكبلم وعد ووعٌد للفرٌمٌن، وفٌه كما لٌل دلٌل على أن أحدا ال ٌإاخذ بعمل 
 .(2)"ؼٌره وكذا ٌدل على أنه ال ٌثاب بذلن

وعد ووعٌد  {،"إلى هللا مرجعكم جمٌعا فٌنببكم بما كنتم تعملون لال البٌضاوي:لوله:} 
 .(1)"ال ٌإاخذ بذنب ؼٌره للفرٌمٌن وتنبٌه على أن أحدا

 وللعلماء فً حكم هذه اآلٌة لوالن: 
أحدهما: أنها منسوخة: لال أرباب هذا المول هً تتضمن كؾ األٌدي عن لتال الضالٌن فنسخت. 

 :(5)ولهم فً ناسخها لوالن
 أحدهما: آٌة السٌؾ.

 والثانً: أن آخرها نسخ أولها. 
المرآن كله آٌة واحدة جمعت الناسخ  لال أبو عبٌد الماسم بن سبلم:" فلم نجد فً

 .(ٓٔ)والمنسوخ ؼٌر هذه اآلٌة"
لالوا: "وموضع المنسوخ منها إلى لوله: }ال ٌضركم من ضل{، والناسخ لوله: }إذا 

 .(ٔٔ)اهتدٌتم{ والهدى ها هنا األمر بالمعروؾ والنهً عن المنكر"
 .(ٕٔ)لال ابن الجوزي:" وهذا الكبلم إذا حمك لم ٌثبت"

 .(ٖٔ)انً: أنها محكمةوالمول الث

                                                             
 .ٕ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .1ٔٗ/ٔتفسٌر النسفً: (ٕ)
 .ٕٙٗتفسٌر السعدي: (ٖ)
 .5ٙ/ٕفتح المدٌر: (ٗ)
 .ٗ٘ٔ/ٔٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .11ٖ/ٗالبحر المحٌط: (ٙ)
 .٘ٗ/ٗروح المعانً: (2)
 .2ٗٔ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (1)
 .ٙٔٗ-٘ٔٗ/ٕانظر: نواسخ المرآن البن الجوزي: (5)
 .1ٕٙ/ٔالناسخ والمنسوخ: (ٓٔ)
 25/ ٕالمرآن أحكام فً ًالعرب ابن نحوه ذكر كما ،ٕٗ: ص والمنسوخ الناسخ كتابه فً هللا هبة ذلنذكر  (ٔٔ)

 .٘ٔٗ/ٕنواسخ المرآن:. واللفظ البن الجوزي فً العلماء بعض عن
 .ٙٔٗ/ٕنواسخ المرآن: (ٕٔ)
/ ٕ:تفسٌره فً وأما. اإلحكام ورجح ،(ٙ) ورلة الراسخ عمدة مختصر فً المضٌة هذه ابن الجوزي أورد(ٖٔ)

 أنها األكثرٌن عن طالب أبً بن مكً وحكى. ألبتة لها ٌتعرض فلم النحاس أما. الترجٌح عن فسكت ٖٗٗ
 .2ٖٕ: ص اإلٌضاح: انظر. محكمة
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لال الزجاج: معناها: "إنما ألزمكم هللا أمر أنفسكم ال ٌإاخذكم هللا بذنوب ؼٌركم، ولٌس 
ٌوجب لفظ هذه اآلٌة ترن األمر بالمعروؾ والنهً عن المنكر، وأعلم أنه ال ٌضر المإمن كفر 

 .(ٔ)مهتد"الكافر، فإذا ترن المإمن األمر بالمعروؾ وهو مستطٌع ذلن فهو ضال، ولٌس ب
لال ابن الجوزي: وهذا المول هو الصحٌح وأنها محكمة. وٌدل على إحكامها أربعة 

 أشٌاء:
أحدها: أن لوله: }علٌكم أنفسكم{ ٌمتضً إؼراء اإلنسان بمصالح نفسه، وٌتضمن اإلخبار بؤنه ال 

ن ٌعالب بضبلل ؼٌره ولٌس ممتضى ذلن أن ال ٌنكر على ؼٌره وإنما ؼاٌة األمر أن ٌكون ذل
 مسكوتا عنه فٌمؾ على الدلٌل.

والثانً: أن اآلٌة تدل على وجوب األمر بالمعروؾ. ألن لوله: }علٌكم أنفسكم{ أمر بإصبلحها 
وأداء ما علٌها، ولد ثبت وجوب األمر بالمعروؾ والنهً عن المنكر، فصار من جملة ما على 

ى ما للنا لوله: }إذا اهتدٌتم{ اإلنسان فً نفسه أن ٌؤمر بالمعروؾ وٌنهى عن المنكر. ولد دل عل
 وإنما ٌكون اإلنسان مهتدٌا إذا امتثل أمر الشرع، ومما أمر الشرع به األمر بالمعروؾ.

ولد روي عن الحسن: "أن هذه اآلٌة لربت على ابن مسعود : }ٌا أٌها الذٌن آمنوا علٌكم 
بزمانها ، لولوها ما لُبلت أنفسكم ال ٌضركم من َضّل إذا اهتدٌتم{، فمال ابن مسعود : لٌس هذا 

 .(ٕ)منكم ، فإذا ُرّدت علٌكم فعلٌكم أنفسكم"
عن لٌس بن أبً حازم لال : "سمعت أبا بكر ٌمول وهو ٌخطب الناس : ٌا أٌها الناس ،  

إنكم تمرءون هذه اآلٌة وال تدرون ما هً ؟ : }ٌا أٌها الذٌن آمنوا علٌكم أنفسكم ال ٌضركم من 
وإنً سمعت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌمول:إن الناس إذا رأوا منكًرا فلم ٌؽٌِّروه ، عّمهم ضّل إذا اهتدٌتم{، 

 .(ٖ)هللا بعماب"
والثالث: أن اآلٌة لد حملها لوم على أهل الكتاب إذا أدوا الجزٌة فحٌنبذ ال ٌلزمون بؽٌرها. وهذا 

 .(ٗ)لول ابن عباس من طرٌك الكلبً عن أبً صالح"
لما عابهم فً تملٌد آبابهم باآلٌة المتمدمة أعلمهم بهذه اآلٌة أن المكلؾ إنما ٌلزمه والرابع: أنه 

حكم نفسه وأنه ال ٌضره ضبلل من ضل إذا كان مهتدٌا حتى ٌعلموا أنه ال ٌلزمهم من ضبلل 
 . (٘)آبابهم شًء من الذم والعماب. أخرج الطبرٌعن ابن زٌد نحو هذا المعنى

حت هذه المناسبة بٌن اآلٌتٌن لم ٌكن األمر لؤلمر بالمعروؾ لال ابن الجوزي:"وإذا تلم
 .(ٙ)والنهً عن المنكر ها هنا مدخل وهذا أحسن الوجوه فً اآلٌة"

ولٌس فً اآلٌة ما ٌدل على سموط األمر بالمعروؾ والنهً عن  لال اإلمام الشوكانً:"
المنكر، فإن من تركه مع كونه من أعظم الفروض الدٌنٌة فلٌس بمهتد، ولد لال هللا سبحانه: إذا 
اهتدٌتم، ولد دلت اآلٌات المرآنٌة، واألحادٌث المتكاثرة، على وجوب األمر بالمعروؾ والنهً 

ما، فتحمل هذه اآلٌة على من ال ٌمدر على المٌام بواجب األمر عن المنكر وجوبا مضٌما متحت
بالمعروؾ والنهً عن المنكر، أو ال ٌظن التؤثٌر بحال من األحوال، أو ٌخشى على نفسه أن 

 .(2)"ٌحل به ما ٌضره ضررا ٌسوغ له معه الترن
المنكر ، لال العبّلمة دمحم األمٌن الشنمٌطً:" فالحك وجوب األمر بالمعروؾ والنهً عن  

وبعد أداء الواجب ال ٌضر اآلمر ضبلل من ضل . ولد دلت اآلٌات كموله تعالى: }َواتهمُوا فِتْنَةً اَل 
ةً{ ]األنفال :  [، واألحادٌث على أن الناس إن لم ٌؤمروا ٕ٘تُِصٌبَنه الهِذٌَن َظلَُموا ِمْنكُْم َخاصه

عنده ، فمن ذلن ... وعن أبً بكر بالمعروؾ ولم ٌنهوا عن المنكر ، عمهم هللا بعذاب من 

                                                             
 .ٙٓٔ/ ٕالمسٌر زاد، وٙٔٗ/ٕنواسخ المرآن: فً ابن الجوزي ، وذكره عنهٕٗٔ/ٕمعانً المرآن: (ٔ)
 .1ٖٔ/ٔٔ(:ص1ٗ1ٕٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .ٔ٘ٔ-ٓ٘ٔ/ٔٔ(:ص122ٕٔ، وانظر: )ٔ٘ٔ/ٔٔ(:ص121ٕٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .الكلبً لضعؾ ضعٌؾ إسناده ، ٕٗٔ(:صٕٓٗأسباب النزول)(ٗ)
 .ٕ٘ٔ/ٔٔ(:ص11ٕٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .]بتصرؾ[5ٔٗ-ٙٔٗ/ٕانظر: نواسخ المرآن: (ٙ)
 .5ٙ/ٕفتح المدٌر: (2)
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ٌْكُْم  الصدٌك رضً هللا عنه لال : " ٌا أٌها الناس إنكم تمرءون هذه اآلٌة ) ٌَا أٌََُّها الهِذٌَن آَمنُوا َعلَ
ٌْتُْم ( وإنً سمعت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌمول : " إن رأى ا كُْم َمْن َضله إِذَا اْهتََد لناس أَْنفَُسكُْم ال ٌَُضرُّ

 .(ٕ)"(ٔ)«الظالم فلم ٌؤخذوا على ٌدٌه أوشن أن ٌعمهم هللا بعماب منه
 الفوابد:

وجوب إصبلح المإمن نفسه وتطهٌرها من آثار الشرن والمعاصً وذلن باإلٌمان والعمل  -ٔ
 ، إذ ان إصبلح النفس والعناٌة بها من ممتضٌات اإلٌمان.الصالح

 بالمعروؾ ونهاهم عن المنكر.ضبلل الناس ال ٌضر المإمن إذا أمرهم  -ٕ
 فإن والتؽٌٌر المبول ُرجً متى ٌتعٌّن المنكر عن والنهً بالمعروؾ األمر: العلماء لالت 

 أو علٌه ٌموى ال ٌلحمه ضرراً  خاؾ إذا ٌسمط وكذا. والنهً األمر ٌجب فبل رجاء عدم هنان كان
 .المسلمٌن من ؼٌره ٌلحك

 بالبعث أحد اركان اإلٌمان الستة.، واإلٌمان تمرٌر مبدأ البعث اآلخر -ٖ
أن اإلنسان الٌإاخذ بحدٌث النفس، لموله:}بما كنتم تعملون{، وحدٌث النفس لٌس عمبل، ذلن -ٗ

 .(ٖ):"إن هللا تجاوز عن امتً ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم"-ملسو هيلع هللا ىلص-لموله
ه واعتمده فحٌنبذ ٌكون لد عمل ولكن إذا ركن اإلنسان إلى حدٌث النفس واطمؤن إلٌ 

 عمبل للبٌا ال جوارحٌا.
 إحاطة علم هللا تعالى بكل شًء، لموله:}فٌنببكم بما كنتم تعملون{.-٘

 المرآن
ٌْنِكُْم إِذَا َحَضَر أََحَدكُُم اْلَمْوُت ِحٌَن اْلَوِصٌ ِة اثْنَاِن ذََوا َعدْ  كُْم أَْو ٍل ِمنْ }ٌَا أٌََُّها ال ِذٌَن آَمنُوا َشَهاَدةُ بَ

ٌِْركُْم إِْن أَْنتُْم َضَرْبتُْم فًِ اْْلَْرِ  فَؤََصابَتْكُْم ُمِصٌبَةُ اْلَمْوِت تَْحبِسُوَنُهَما ِمْن بَعْ  ِد آَخَراِن ِمْن َؼ
ِ إِِن اْرتَْبتُْم اَل نَْشتَِري بِِه ثََمنًا َولَْو َكاَن ذَا لُْربَى َواَل نَْكتُمُ  اَلِة فٌَُْمِسَماِن بِاَّلل  ِ إِن ا إِذًا  الص  َشَهاَدةَ ّللا 

 [ٙٓٔ({ ]المائدة : ٙٓٔلَِمَن اآْلثِِمٌَن )
 التفسٌر:

ٌا أٌها الذٌن صدهلوا هللا ورسوله وعملوا بشرعه إذا لرب الموت من أحدكم، فْلٌُْشِهد على وصٌته 
من اثنٌن أمٌنٌن من المسلمٌن أو آخرٌن من ؼٌر المسلمٌن عند الحاجة، وعدم وجود ؼٌرهما 

المسلمٌن، تُشهدونهما إن أنتم سافرتم فً األرض فحله بكم الموت، وإن ارتبتم فً شهادتهما 
، فٌمسمان باهلل لسًما -أي صبلة المسلمٌن، وبخاصة صبلة العصر-فمفوهما من بعد الصبلة 

هلل  خالًصا ال ٌؤخذان به عوًضا من الدنٌا، وال ٌحابٌان به ذا لرابة منهما، وال ٌكتمان به شهادة
 عندهما، وأنهما إن فَعَبل ذلن فهما من المذنبٌن.

 سبب النزول:
 (ٗ):" خرج رجل من بنً سهم مع تمٌم الداري، وعدي-رضً هللا عنهما-لال ابن عباس

من فضة  (٘)بن بداء، فمات السهمً بؤرض لٌس بها مسلم، فلما لدما بتركته، فمدوا جاما
من ذهب، فؤحلفهما رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، ثم وجد الجام بمكة، فمالوا: ابتعناه من تمٌم وعدي،  (ٙ)مخوصا

، فحلفا لشهادتنا أحك من شهادتهما، وإن الجام لصاحبهم، لال: وفٌهم (2)فمام رجبلن من أولٌابه

                                                             
والنسابً بؤسانٌد صحٌحة ) وصححه األلبانً فً صحٌح  ،( 1ٕٙٔوالترمذي )  ،( 1ٖٖٗرواه أبو داود ) (ٔ)

 .( 1ٕٗٗ )الترمذي برلم
 .5ٙٔ/ٕأضواء البٌان (ٕ)
 .-رضً هللا عنه-( من حدٌث أبً هرٌرة2ٕٔ(/ ومسلم)5ٖٕٔرواه البخاري) (ٖ)
 عنه هللا رضً ذلن بعد أسلم وتمٌم الحدٌث فً المذكورة المصة حدثت عندما نصرانٌٌن كانا( عدي. . تمٌم(ٗ)

 .ٌسلم فلم عدي وأما
 .كؤسا :جاما(٘)
 .النخل ورق وهو كالخوص طوٌلة دلٌمة خطوط فٌه منموشا( مخوصا)(ٙ)
 رضً وداعة أبً بن المطلب هو لٌل واآلخر العاص بن عمرو هما والرجبلن السهمً أولٌاء من( أولٌابه)(2)

 .عنهما هللا
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المابدة: نزلت هذه اآلٌة: }ٌا أٌها الذٌن آمنوا شهادة بٌنكم إذا حضر أحدكم الموت{ ]
 .]صحٌح[(ٔ)"[ٙٓٔ

ٌَا أٌََُّها الهِذٌَن آَمنُوا{ ]المابدة :   [،أي:" ٌا أٌها الذٌن صدهلوا هللا ورسوله ٙٓٔلوله تعالى:}
 .(ٕ)وعملوا بشرعه"

ٌَا أٌََُّها الهِذٌَن آَمنُوا{ فؤرعها "لال ابن مسعود رضً هللا عنه:  إذا سمعت هللا ٌمول: }
 .(ٕ)أو شر ٌنهى عنه"سمعن; فإنه خٌر ٌؤمر به، 

لال خٌثمة: "ما تمرأون فً المرآن: }ٌا أٌها الذٌن آمنوا{، فإنه فً التوراة: ٌا أٌها 
 .(ٖ)المساكٌن"
ٌْنِكُْم إِذَا َحَضَر أََحَدكُُم اْلَمْوُت ِحٌَن اْلَوِصٌهِة{ ]المابدة :   [،أي:" ٙٓٔلوله تعالى:}َشَهاَدةُ َب

 .(ٗ)عبلبمه فٌنبؽً أن ٌُشهد على وصٌته"إذا شارؾ أحدكم على الموِت وظهرت 
 .(٘)ٌمول : لٌشهد بٌنكم  ولت الوصٌة " لال الطبري:" 
أي: لٌشهد اثنان، لفضه خبر ومعناه أمر، ولٌل: معناه: أن الشهادة فٌما  لال البؽوي:" 

 .(ٙ)بٌنكم على الوصٌة عند الموت اثنان"
 معناه: أن الشهادة فً ولت الوصٌة هً للموت لٌس أن الموت حاضره لال الزجاج:" 

وهو ٌوصً بما ٌمول الموصً، صحٌحا كان أو ؼٌر صحٌح: إذا حضرنً الموت، أو إذا مت 
 .(2)فافعلوا واصنعوا"

 .(1)لال الزمخشري:" وحضور الموت: مشارفته وظهور أمارات بلوغ األجل" 
فهو حضور أسبابه وممدماته. ولوله تعالى: « وتحضور الم»فؤما  لال ابن الجوزي:" 

 .(5)حٌن الوصٌة، أي: ولت الوصٌة"
 وفً هذه الشهادة ثبلثة ألوال: 

أحدها: أنها الشهادة على الوصٌة التً ثبتت عند الحكام، وهو لول ابن مسعود، وأبً موسى، 
 وشرٌح، وابن أبً لٌلى، واألوزاعً، والثوري، والجمهور. 

ٌمان الوصً باهلل تعالى إذا ارتاب الورثة بهما، وهو لول مجاهد، واختاره والثانً: أنها أ
 . (ٓٔ)الطبري

والثالث: أنها شهادة الوصٌة، أي: حضورها، كموله تعالى: }أَْم كُْنتُْم شَُهَداَء إِْذ َحَضَر ٌَْعمُوَب 
 . (ٔٔ)[، جعل هللا الوصً هاهنا اثنٌن تؤكٌدأٖٖاْلَمْوت{ ]البمرة : 

 .(ٕٔ)اب هذا المول بموله تعالى: فٌمسمان باهلل لالوا: والشاهد ال ٌلزمه ٌمٌنواستدل أرب

                                                             
 ،ؼرٌب حسن: ولال(، ٖٓٙٓفً التفسٌر) والترمذي (،ٖٙٓٙ) داود وأبو (،21ٕٓ) البخاري أخرجه(ٔ)
 ،ٓٙٔ/ ٗ :«األحكام» فً والجصاص ،1٘ٔ/ٔٔ(:ص5ٕٙٙٔ) والطبري ،ٙٙٔ/ ٗ :الدارلطنًأخرجه و

 من فهو به، عباس ابن حدٌث من كلهم ٘ٙٔ/ ٓٔ:والبٌهمً ،ٕ٘ٔ(:صٕٔٗ) :والواحدي ،2ٔ/ ٕٔ:والطبرانً
 .ترى كما مختصر وهو عباس، ابن مسند
 .مردوٌه وابن الشٌخ وأبً والنحاس المنذر البن( ٕٖٗ/ ٕ) الدر فً نسبته السٌوطً وزاد

 .ٕ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 5ٕٓ/ٖ(:ص2ٕٓ٘، و)5ٙٔ/ٔ(:ص 2ٖٓٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕ)

 .5ٕٓ/ٖ(:صٕٙٓ٘أخرجه ابن أبً حاتم) (ٖ)
 .ٖٔٗصفوة التفاسٌر: (ٗ)
 .ٗ٘ٔ/ٔٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .ٔٔٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٙ)
 .ٕٗٔ/ٕمعانً المرآن: (2)
 .12ٙ/ٔالكشاؾ: (1)
 .5ٙ٘/ٔزاد المسٌر: (5)
 .2٘ٔ/ٔانظر: تفسٌر الطبري (ٓٔ)
 .5ٙ٘/ٔانظر: زاد المسٌر: (ٔٔ)
 .5ٙ٘/ٔانظر: زاد المسٌر: (ٕٔ)
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ٌِْركُْم{ ]المابدة :   [، أي ٌُشهد على ٙٓٔلوله تعالى:}اثْنَاِن ذََوا َعْدٍل ِمْنكُْم أَْو آَخَراِن ِمْن َؼ
 .(ٔ)م"الوصٌة شخصٌن عدلٌن من المسلمٌن أو اثنان من ؼٌر المسلمٌن إن لم تجدوا شاهدٌن منك

 .(ٕ): ذََوي عمل" لال سعٌد بن المسٌب:" 
 .(ٖ)ٌمول : ذوا رشد وعمل وِحًجى من المسلمٌن" لال الطبري:" 
لال الزمخشري:" }منكم{، ٌعنً: من ألاربكم، و}من ؼٌركم {، من األجانب، ٌعنى: إن  

الوصٌة، جعل ولع الموت فً السفر ولم ٌكن معكم أحد من عشٌرتكم، فاستشهدوا أجنبٌٌن على 
 .(ٗ)األلارب أولى ألنهم أعلم بؤحوال المٌت وبما هو أصلح وهم له أنصح"

 [، لوالن: ٙٓٔوفً لوله: }ِمْنكُْم{ ]المابدة : 
، (1)، والحسن(2)، ومجاهد(ٙ)، وابن عباس(٘)أحدهما:من أهل دٌنكم وملتكم، لاله ابن مسعود

، (ٖٔ)،  ومماتل بن حٌان(ٕٔ)ولتادة ،(ٔٔ)، وعبٌدة(ٓٔ)، وٌحٌى بن معمر(5)وسعٌد بن المسٌب
 .(2ٔ)، وابن زٌد(ٙٔ)، والسدي(٘ٔ)، والشعبً(ٗٔ)وشرٌح

، (5ٔ)وعكرمة (1ٔ)والثانً: من عشٌرتكم ولبٌلتكم، وهم مسلمون أٌضا، لاله الحسن
 .(ٕٔ)والسدي

 : (ٕٕ)وفٌهما لوالن 
 أحدهما : أنهما شاهدان ٌشهدان على وصٌة الُموِصً .

 وصٌان . والثانً : أنهما
ًّ  -وهللا أعلم-والظاهر  أن الشاهدٌن من أهل الملة ، دون من تؤّوله أنهما من ح

الموصً، ألن هللا عّم المإمنٌن بخطابهم بذلن، وأما صرؾ ما عّمه هللا تعالى إلى الخصوص 
 فٌحتاج إلى دلٌل.

ٌِْركُْم{ ]المابدة :   [، ثبلثة الوال: ٙٓٔوفً لوله تعالى:}ِمْن َؼ

، (ٗ)، وسعٌد بن المسٌب(ٖ)، وشرٌح(ٕ)، وعبٌدة(ٔ)ن ؼٌر ملتكم ودٌنكم، لاله ابن عباسأحدها: م
، (5)، وسعٌد بن جبٌر(1)، ومجاهد(2)، وعكرمة(ٙ)، وٌحً بن ٌعمر(٘)ودمحم بن سٌرٌن

                                                             
 .ٖٔٗصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .ٗ٘ٔ/ٔٔ(:11ٕٕٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .ٗ٘ٔ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .12ٙ/ٔالكشاؾ: (ٗ)
 .5ٕٕٔ/ٗ(:ص5ٖٔٙانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (٘)
 .ٙ٘ٔ/ٔٔ(:ص15ٕٕٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .ٙ٘ٔ/ٔٔ(:ص15ٕٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 . ذكره دون إسناد.5ٕٕٔ/ٗ(:ص5ٖٖٙانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (1)
 .٘٘ٔ/ٔٔ(:ص11ٖٕٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .٘٘ٔ/ٔٔ(:ص11ٕٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .ٙ٘ٔ-٘٘ٔ/ٔٔ(:ص15ٕٓٔ)-(11ٕٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 . ذكره دون إسناد.5ٕٕٔ/ٗ(:ص5ٖٖٙانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٕٔ)
 . ذكره دون إسناد.5ٕٕٔ/ٗ(:ص5ٖٖٙانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٖٔ)
 .5ٙ٘/ٔانظر: زاد المسٌر: (ٗٔ)
 .5ٙ٘/ٔانظر: زاد المسٌر: (٘ٔ)
 . ذكره دون إسناد.5ٕٕٔ/ٗ(:ص5ٖٖٙانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٙٔ)
 .ٙ٘ٔ/ٔٔ(:ص15ٖٕٔانظر: تفسٌر الطبري) (2ٔ)
، 2٘/ٕ، والنكت والعٌون:2ٙٔ-ٙٙٔ/ٔٔ(:ص5ٖ1ٕٔ(، و)5ٖٕٗٔ(، و)5ٖٕٕٔانظر:تفسٌر الطبري) (1ٔ)

 .5ٙ٘/ٔوزاد المسٌر:
 .5ٙ٘/ٔ، وزاد المسٌر:2٘/ٕ، و النكت والعٌون:2ٙٔ/ٔٔ(:ص5ٖ2ٕٔ) -(5ٖٕ٘ٔانظر:تفسٌر الطبري) (5ٔ)
 .5ٙ٘/ٔالمسٌر:، زاد ٙٙٔ/ٔٔ(:ص5ٖٖٕٔانظر:تفسٌر الطبري) (ٕٓ)
 .5ٙ٘/ٔانظر:زاد المسٌر: (ٕٔ)
 .2٘/ٕ، والنكت والعٌون:2٘ٔ-ٙ٘ٔ/ٔٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕٕ)
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، ومماتل بن (ٗٔ)، والسدي(ٖٔ)، وأبً مجلز(ٕٔ)، ولتادة(ٔٔ)، وإبراهٌم النخعً(ٓٔ)والشعبً
 .(ٙٔ)، وابن زٌد(٘ٔ)حٌان

، (1ٔ)، وعبٌدة(2ٔ)والثانً: من ؼٌر عشٌرتكم ولبٌلتكم، وهم مسلمون أٌضا. لاله الحسن
 .(ٕٓ)، وهو معنى لول الزهري(5ٔ)وعكرمة

 .(ٕٔ)والثالث: من أهل المٌراث. لاله ابن شهاب
وذلن أن هللا تعالى  ان المراد أو آخران من ؼٌر أهل اإلسبلم، " -وهللا أعلم-والراجح 

ؾ عباده المإمنٌن عند الوصٌة ، شهادة اثنٌن من عدول المإمنٌن ، أو اثنٌن من ؼٌر  عره
المإمنٌن. وال وجه ألن ٌمال فً الكبلم صفة شهادة مإمنٌن منكم ، أو رجلٌن من ؼٌر عشٌرتكم 
، وإنما ٌمال : صفة شهادة رجلٌن من عشٌرتكم أو من ؼٌر عشٌرتكم أو رجلٌن من المإمنٌن أو 

 وجه لذلن فً الكبلم ، فؽٌر جابز صرؾ معنى كبلم هللا تعالى من ؼٌر المإمنٌن، فإذ كان ال
 .(ٕٕ)ذكره إال إلى أحسن وجوهه"

 لوالن:« أو»وفً 
أحدهما: أنها لٌست للتخٌٌر، وإنما المعنى: أو آخران من ؼٌركم إن لم تجدوا منكم، وبه لال ابن 

، سعٌد بن (2ٕ)، وأبو مجلز(ٕٙ)، وٌحٌى بن ٌعمر(ٕ٘)، وشرٌح(ٕٗ)، وزٌد بن اسلم(ٖٕ)عباس
 . (ٔ)، والسدي(ٖٔ)، والشعبً(ٖٓ)، وإبراهٌم(5ٕ)وسعٌد بن جبٌر

                                                                                                                                                                               
 .5ٕٕٔ/ٗ(:ص5ٖٗٙانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٔ)
 . ذكره دون إسناد5ٕٕٔ/ٗ، وتفسٌر ابن أبً حاتم:ٖٙٔ/ٔٔ(:ص5ٕٔ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .ٕٙٔ/ٔٔ(:ص5ٓ5ٕٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .ٓٙٔ/ٔٔ(:ص1٘5ٕٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 . ذكره دون إسناد.5ٕٕٔ/ٗانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم: (٘)
 .ٕٙٔ/ٔٔ(:ص5ٓ1ٕٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 . ذكره دون إسناد.5ٕٕٔ/ٗانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم: (2)
 .ٗٙٔ/ٔٔ(:ص5ٕٕٕٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .ٔٙٔ/ٔٔ(:ص5ٕٓٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .٘ٙٔ/ٔٔ(:ص5ٕٕٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .ٔٙٔ/ٔٔ(:ص5ٕٕٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 . ذكره دون إسناد.5ٕٕٔ/ٗانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم: (ٕٔ)
 .ٔٙٔ/ٔٔ(:ص5ٕٓٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖٔ)
 . ذكره دون إسناد.5ٕٕٔ/ٗانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم: (ٗٔ)
 . ذكره دون إسناد.5ٕٕٔ/ٗانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم: (٘ٔ)
 .٘ٙٔ/ٔٔ(:ص5ٕ5ٕٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙٔ)
، وتفسٌر ابن أبً 2ٙٔ-ٙٙٔ/ٔٔ(:ص5ٖ1ٕٔ(، و)5ٖٕٗٔ(، و)5ٖٕٕٔانظر: تفسٌر الطبري) (2ٔ)

 .ٖٕٓٔ/ٗ(:ص5ٖٙٙحاتم)
 2ٙٔ/ٔٔ(:ص5ٖ5ٕٔانظر: تفسٌر الطبري) (1ٔ)
 .5ٙ٘/ٔ، وزاد المسٌر:2٘/ٕ، و النكت والعٌون:2ٙٔ/ٔٔ(:ص5ٖ2ٕٔ) -(5ٖٕ٘ٔانظر:تفسٌر الطبري) (5ٔ)
 .5ٙ٘/ٔ، زاد المسٌر:ٙٙٔ/ٔٔ(:ص5ٖٖٕٔانظر:تفسٌر الطبري) (ٕٓ)
 .ٖٕٓٔ-5ٕٕٔ/ٗ(:ص5ٖ٘ٙانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٕٔ)
 .5ٙٔ-1ٙٔ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٕٕ)
 .2ٔٔ/ٔٔ(:5ٕٗٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖٕ)
 .ٙٙٔ/ٔٔ(:5ٖٕٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٗ)
 .ٕٙٔ/ٔٔ(:5ٓ5ٕٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ٘)
 .2ٕٕ/ٕانظر: أحكام المرآن البن العربً: (ٕٙ)
 .2ٕٕ/ٕانظر: أحكام المرآن البن العربً: (2ٕ)
 .2ٓٔ/ٔٔ(:5ٕٕٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (1ٕ)
 .2ٔٔ/ٔٔ(:5ٕٗ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (5ٕ)
 .2ٔٔ/ٔٔ(:5ٕٗ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖٓ)
 .٘ٙٔ/ٔٔ(:5ٕٕٙٔ: تفسٌر الطبري)انظر (ٖٔ)
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 .(ٕ)والثانً: أنها للتخٌٌر، ذكره الطبري عن آخرٌن
ه ذلن آخرون إلى معنى التخٌٌر ، ولالوا : إنما عنى بالشهادة فً  لال الطبري:"  ووجه

هذا الموضع ، األٌمان على الوصٌة التً أوصى إلٌهما ، وابتماَن المٌت إٌاهما على ما ابتمنهما 
ٌاه إلى ورثته بعد وفاته ، إن ارتٌب بهما. لالوا : ولد ٌتهِمن الرجُل على ماله  علٌه من مال لٌإّدِ

 .(ٖ)ه موضعًا لؤلمانة من مإمن وكافر فً السفر والحضر"من رآ
[، ٙٓٔلوله تعالى:}إِْن أَْنتُْم َضَرْبتُْم فًِ اأْلَْرِض فَؤََصابَتْكُْم ُمِصٌبَةُ اْلَمْوِت{ ]المابدة : 

 .(ٗ)أي:" إن أنتم سافرتم فً األرض فحله بكم الموت"
 .(٘)إن كنتم فً سفر فحضرتكم المنٌّة" لال الطبري:أي:"

 .(ٙ)لال البؽوي:" أي: سرتم وسافرتم"
 .(2)لال الزمخشري:" ٌعنى إن ولع الموت فً السفر" 

هذا الشرط متعلك بالشهادة، والمعنى: لٌشهدكم اثنان إن أنتم ضربتم  لال ابن الجوزي:"
 .(1)فً األرض، أي: سافرتم.} فؤصابتكم مصٌبة الموت{"

بَلةِ{ ]المابدة :  لوله تعالى:}تَْحبِسُونَُهَما ِمْن بَْعدِ  [، أي:" تولفونهما من بعد ٙٓٔالصه
 .(5)الصبلة"

 .(ٓٔ)ٌمول : تستولفونهما بعد الصبلة"لال الطبري:"
لال البؽوي:أي: " فؤوصٌتم إلٌهما ودفعتم إلٌهما مالكم فاتهمهما بعض الورثة وادعوا 

 .(ٔٔ)علٌهما خٌانة فالحكم فٌه أن تستولفونهما بعد صبلة العصر"
 .(ٕٔ)الزمخشري:أي:" بعد صبلة العصر، ألنه ولت اجتماع الناس"لال 

 ثبلثة ألوال: « الصبلة»وفً هذه 
، وابن (٘ٔ)، وعبٌدة(ٗٔ)، وبه لال شرٌح(ٖٔ)أحدها: صبلة العصر، رواه أبو صالح عن ابن عباس

 . (5ٔ)، والشعبً(1ٔ)، ولتادة(2ٔ)، وإبراهٌم(ٙٔ)جبٌر
جمٌع أهل األدٌان ٌعظمون ذلن الولت،  لال البؽوي:" وهذا لول عامة المفسرٌن، ألن

 .(ٕٓ)وٌجتنبون فٌه الحلؾ الكاذب"
والثانً: بعد صبلة العصر أو الظهر ألن أهل الحجاز كانوا ٌمعدون للحكومة بعدهما. حكاه 

 .(ٔ)الزمخشري عن الحسن

                                                                                                                                                                               
 .2ٔٔ/ٔٔ(:5ٕٗٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔ)
 .2٘/ٕ، والنكت والعٌون:2ٕٔ-2ٔٔ/ٔٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕ)
 .2ٕٔ-2ٔٔ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٕ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .2ٕٔ/ٔٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .ٕٔٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٙ)
 .12ٙ/ٔالكشاؾ: (2)
 .5ٙ٘/ٔزاد المسٌر: (1)
 .ٕ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (5)
 .2ٕٔ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .ٕٔٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٔٔ)
 .12ٙ/ٔالكشاؾ: (ٕٔ)
 .5ٙ٘/ٔانظر: زاد المسٌر: (ٖٔ)
 .5ٙ٘/ٔانظر: زاد المسٌر: (ٗٔ)
 .ٖٕٓٔ/ٗ(:ص5ٗٓٙانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (٘ٔ)
 .2ٗٔ/ٔٔ(:5ٗ5ٕٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙٔ)
 .2ٗٔ/ٔٔ(:5ٕ٘ٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (2ٔ)
 .2ٗٔ/ٔٔ(:5ٕ٘ٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (1ٔ)
 .2ٗٔ/ٔٔ(:5ٗ1ٕٔانظر: تفسٌر الطبري) (5ٔ)
 .ٖٔٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٕٓ)
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 . ولال به.  (ٕ)والثالث: من بعد صبلتهما فً دٌنهما، حكاه السدي عن ابن عباس
ؾ  هو المول االول، " - أعلموهللا–والراجح   فً هذا « الصبلة »ألن هللا تعالى عره

فٌها ، وال تدخلهما العرب إال فً معروؾ ، إما فً جنس ، « األلؾ والبلم » الموضع بإدخال 
فً هذا « الصبلة »أو فً واحد معهود معروؾ عند المتخاطبٌن. فإذا كان كذلن ، وكانت 

َن بها جمٌع الصلوات ، لم ٌجز أن ٌكون مراًدا بها صبلة الموضع مجمعًا على أنه لم ٌُعْ 
المستحلَؾ من الٌهود والنصارى ، ألن لهم صلوات لٌست واحدة ، فٌكون معلوًما أنها المعنٌهة 
بذلن. فإْذ كان ذلن كذلن ، صح أنها صبلة بعٌنها من صلوات المسلمٌن. وإذ كان ذلن كذلن ، 

ًٌحا عنه أنه إْذ الَعَن بٌن العَْجبلنٌٌن ، الَعن بٌنهما بعد وكان النبً صلى هللا علٌه وسلمصح
العصر دون ؼٌره من الصلوات  كان معلوًما أّن التً عنٌت بموله : } تحبسونهما من بعد 
الصبلة {، هً الصبلة التً كان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌتخٌهرها الستحبلؾ من أراد تؽلٌَظ الٌمٌن علٌه. 

 .(ٖ)ند أهل الكفر باهلل من تعظٌم ذلن الولت ، وذلن لمربه من ؼروب الشمس"هذا مع ما ع
ولال الزجاج: كان الناس بالحجاز ٌحلفون بعد صبلة العصر، ألنه ولت اجتماع 

 . (ٗ)الناس"
ولال ابن لتٌبة: " وخّص هذا الولت، ألنه لبل وجوب الشمس، وأهل األدٌان ٌعظمونه 

لحلؾ الكاذب ولول الّزور، وأهل الكتاب ٌصلّون لطلوع الشمس وٌذكرون هللا فٌه، وٌتولّون ا
 .(٘)وؼروبها"

لال الزمخشري:" فإن للت: كٌؾ فسرت الصبلة بصبلة العصر وهً مطلمة؟ للت: لما 
كانت معروفة عندهم بالتحلٌؾ بعدها، أؼنى ذلن عن التمٌٌد، كما لو للت فً بعض أبمة الفمه: 

صبلة الفجر. وٌجوز أن تكون البلم للجنس، وأن ٌمصد إذا صلى أخذ فً الدرس علم أنها 
بالتحلٌؾ على أثر الصبلة أن تكون الصبلة لطفا فً النطك بالصدق، وناهٌة عن الكذب والزور 

بَلةَ تَْنَهى َعِن اْلفَْحَشاِء َواْلُمْنَكِر { ]العنكبوت :   .(ٙ)[ "٘ٗ}إِنه الصه
ِ إِِن ا [، أي:" أي ٌحلفان باهلل إن شككتم ْٙٓٔرتَْبتُْم{ ]المابدة : لوله تعالى:}فٌَُْمِسَماِن ِباَّلله

 .(2)وارتبتم فً شهادتهما"
 .(1)فٌمسمان باهلل أصاحبكم لهذا أوصى وأن هذه لتركته" لال السدي:"

ٌمول: فٌحلفان باهلل إن اتهمتموهما بخٌانة فٌما اُّتمنا علٌه من تؽٌٌر وصٌة  لال الطبري:"
 .(5)، هو االتهام "«االرتٌاب»ٌلها و أوصى إلٌهما بها أو تبد

 .(ٓٔ)لال الزجاج:" }إن ارتبتم{، إن ولع فً أنفسكم منهم رٌب، أي ظننتم بهم رٌبة"
 .(ٔٔ)لال النسفً: أي:"إن شككتم فً أمانتها فحلفوهما"

لال ابن لتٌبة:" إن ارتبتم فً شهادتهما وشككتم، وخشٌتم أن ٌكونا لد ؼٌّرا، أو بّدال 
 .(ٕٔ)وكتما وخانا"

 .(ٔ)ٌعنً: إن ولعت لكم رٌبة فً لول الحالفٌن أو الشاهدٌن ٌحلفان" لال السمعانً:"

                                                                                                                                                                               
 .12ٙ/ٔانظر: الكشاؾ: (ٔ)
 لٌس منكر، لول وهذا عباس، ابن من ٌسمع لم لسدي، وا2ٙٔ-2٘ٔ/ٔٔ(:ص5ٕ٘ٗٔنظر: تفسٌر الطبري)ا(ٕ)

 .بشًء
 .22ٔ-2ٙٔ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٕٙٔ/ٕمعانً المرآن: (ٗ)
 .5ٕٔتؤوٌل مشكل المرآن: (٘)
 .11ٙ/ٔالكشاؾ: (ٙ)
 .ٖٔٗصفوة التفاسٌر: (2)
 .ٖٕٔٔ/ٗ(:ص5ٖٗٙأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .2ٕٔ/ٔٔتفسٌر الطبري: (5)
 .ٕٙٔ/ٕمعانً المرآن: (ٓٔ)
 .1ٕٗ/ٔتفسٌر النسفً: (ٔٔ)
 .5ٕٔتؤوٌل مشكل المرآن: (ٕٔ)
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لال البؽوي:" أي: ٌحلفان، }باهلل إن ارتبتم{ أي: شككتم وولعت لكم الرٌبة فً لول 
الشاهدٌن وصدلهما، أي: فً لول اللذٌن لٌسا من أهل ملتكم، فإن كانا مسلمٌن فبل ٌمٌن 

 .(ٕ)علٌهما"
أي: فٌحلفان إن ارتبتم أي: شككتم ي أولٌاء المٌت. ومعنى اآلٌة: إذا  ابن الجوزي:"لال 

لدم الموصى إلٌهما بتركة المتوفً، فاتهمهما الوارث، استحلفا بعد صبلة العصر: أنهما لم 
ٌسرلا، ولم ٌخونا. فالشرط فً لوله: }إن ارتبتم{ متعلك بتحبسونهما، كؤنه لال: إن إرتبتم 

 .(ٖ)استحلفتموهما، فٌحلفان باهلل"حبستموهما ف
}إن ارتبتم{، اعتراض بٌن المسم والممسم علٌه. والمعنى: إن ارتبتم  لال الزمخشري:"

فً شؤنهما واتهمتموهما فحلفوهما. ولٌل: إن أرٌد بهما الشاهدان فمد نسخ تحلٌؾ الشاهدٌن، وإن 
: أنه كان ٌحلؾ الشاهد (ٗ)أرٌد الوصٌان فلٌس بمنسوخ تحلٌفهما وعن على رضى هللا عنه

 .(٘)والراوي إذا اتهمهما"
كانوا ٌمولون هً فٌما بٌن أهل المٌراث من المسلمٌن ٌشهد بعضهم لال ابن شهاب:"

المٌت الذي ٌرثونه وٌؽٌب عنه بعضهم، فٌشهد من شهده على ما أوصى به لذوي المربى 
وا جازت وصٌته، وإن وؼٌرهم فٌخبرون من ؼاب عنهم منهم بما حضروا من وصٌته، فإن سلم

إرتابوا فً أن ٌكون بدلوا لول المٌت، وآثروا بالوصٌة من أرادوا، وتركوا من لم ٌوص له 
المٌت بشًء ٌحلؾ اللذان ٌشهدان على ذلن بعد الصبلة وهً صبلة المسلمٌن: }فٌمسمان باهلل إن 

 .(ٙ)ارتبتم ال نشتري به ثمنا{، اآلٌة"
[، أي:" أي ال نحلؾ ٙٓٔثََمًنا َولَْو َكاَن ذَا لُْربَى{ ]المابدة : لوله تعالى:}اَل نَْشتَِري بِِه 

 .(2)" باهلل كاذبٌن من أجل المال ولو كان من نُمسم له لرٌباً لنا
 .(1)ٌمول: ال نؤخذ علٌه أجرا" لال أبو العالٌة:"

 .(5)ال نشتري بؤٌماننا ثمنا من الدنٌا ولو كان ذا لربى" لال مماتل بن حٌان:"
 .(ٓٔ)سعٌد بن جبٌر فً لول هللا :"}ذا لربى{، ٌعنً: لرابته"عن 

ٌمول : ٌمسمان باهلل ال نطلب بإلسامنا باهلل عوًضا فنكذب فٌها ألحد ، ولو  لال الطبري:"
 .(ٔٔ)كان الذي نمسم به له ذا لرابة منا"

 .(ٕٔ)أي: ال نمول إال الصدق ولو كان على المرٌب" لال السمعانً:"
ال نحلؾ باهلل كاذبٌن على عوض نؤخذه أو مال نذهب به أو حك لال البؽوي:" أي: 

 .(ٖٔ)نجحده ولو كان المشهود له ذا لرابة منا"
                                                                                                                                                                               

 .2ٙ/ٕتفسٌر السمعانً: (ٔ)
 .ٖٔٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٕ)
 .52٘-5ٙ٘/ٔزاد المسٌر: (ٖ)
 وابن البزار: الثبلثة السنن أصحاب فرواه الراوي تحلٌؾ وأما. أره فلم. الشاهد تحلٌؾ فؤما لال المحمك:" (ٗ)

 علٌه هللا صلى هللا رسول من سمعت إذا» لال عنه هللا رضى على عن الفزاري الحكم بن اسماء رواٌة من حبان
: لال صدلته لً حلؾ فإذا استحلفته، أصحابه من أحد حدثنً وإذا ٌنفعنً، أن شاء بما منه هللا نفعنً حدٌثا وسلم

 بعضهم وروى. الوجه هذا من إال نعرفه ال حسن: الترمذي لال «الحدٌث -بكر أبو وصدق -بكر أبو وحدثنً
-11ٙ/ٔ.]انظر: الكشاؾ:"مجهول هذا أسماء: البزار ولال. المصة دون المتن أى «مولوفا الحدٌث هذا

 ([.ٔالهامش)
 .11ٙ/ٔالكشاؾ: (٘)
 .ٕٖٕٔ-ٖٕٔٔ/ٗ(:ص5ٖٗٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .ٖٔٗصفوة التفاسٌر: (2)
 .ٕٖٕٔ/ٗ(:ص5ٗ٘ٙأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .ٕٖٕٔ/ٗ(:ص5ٗٙٙأخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 .ٕٖٕٔ/ٗ(:ص5ٗ1ٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .2ٖٔ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .2ٙ/ٕتفسٌر السمعانً: (ٕٔ)
 .ٖٔٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٖٔ)
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أي: بؤٌماننا، ولٌل: بتحرٌؾ شهادتنا، عرضا من الدنٌا ولو كان  لال ابن الجوزي:"
فً  المشهود له ذا لرابة منا، وخص ذا المرابة، لمٌل المرٌب إلى لرٌبه. والمعنى: ال نحابً

 .(ٔ)شهادتنا أحدا، وال نمٌل مع ذي المربى فً لول الزور"
ٌعنى: ال نستبدل بصحة المسم باهلل عرضا من الدنٌا، أى ال نحلؾ  لال الزمخشري:"

كاذبٌن ألجل المال، ولو كان من نمسم له لرٌبا منا، على معنى: أن هذه عادتهم فً صدلهم 
ِ َولَْو َعلَى أَْنفُِسكُْم وأمانتهم أبدا، وأنهم داخلون تحت لوله تعال اِمٌَن بِاْلِمْسِط شَُهَداَء َّلِله ى: } كُونُوا َلوه

ٌِْن َواأْلَْلَربٌَِن { ]النساء :   .(ٕ)["ٖ٘ٔأَِو اْلَواِلَد
عن ابن عباس لوله : "}أو آخران من ؼٌركم إن أنتم ضربتم فً األرض فؤصابتكم 

المسلمٌن ، فؤمره هللا بشهادة رجلٌن من ؼٌر مصٌبة الموت{، فهذا لمن مات ولٌس عنده أحد من 
 .(ٖ)المسلمٌن. فإن ارتٌب فً شهادتهما ، استحلفا بعد الصبلة باهلل : لم نشتر بشهادتنا ثمًنا للٌبل"

 [، وجهان:ٙٓٔوفً لوله تعالى:}اَل نَْشتَِري بِِه ثََمنًا َولَْو َكاَن ذَا لُْربَى{ ]المابدة : 
 .(ٗ)، لاله ابن زٌد أحدهما : ال نؤخذ علٌه رشوة

 .(٘)والثانً : ال نعتاض علٌه بحك
ِ{ ]المابدة :  [، أي:" وال نكتم الشهادة التً أمرنا هللا ٙٓٔلوله تعالى:}َواَل نَْكتُُم َشَهاَدةَ َّللاه

 .(ٙ)تعالى بإلامتها"
 .(2)}شهادة هللا{، أى: الشهادة التً أمر هللا بحفظها وتعظٌمها" لال الزمخشري:"

 .(1)إنما أضٌفت الشهادة إلى هللا، ألمره بإلامتها، ونهٌه عن كتمانها" الجوزي:" لال ابن
أصبػ بن الفرج: "سمعت عبد الرحمن بن زٌد بن أسلم ٌمول فً لوله: }وال نكتم لال 

 .(5)شهادة هللا{ لال: وإن كان صاحبها بعٌدا"
أي:" إنّا إن فعلنا ذلن كنا من  [،ٙٓٔلوله تعالى:}ِإنها إِذًا لَِمَن اآْلثِِمٌَن{ ]المابدة : 

 .(ٓٔ)اآلثمٌن"
 .(ٔٔ)أي: إنا إن كتمناها كنا من اآلثمٌن" لال الواحدي والبؽوي:"

لال ابن لتٌبة:" فإذا حلفا بهذه الٌمٌن على ما شهدا به، لبلت شهادتهما، وأمضً األمر 
 .(ٕٔ)على لولهما"

ؼام نون من فٌها، بحذؾ الهمزة وطرح حركتها على البلم وإد« لمبلثمٌن»ولرئ: 
 .(ٖٔ)كموله: عاد لولى

 واختلؾ العلماء ألي معنى وجبت الٌمٌن على هذٌن الشاهدٌن، على ثبلثة ألوال: 
 . (ٗٔ)أحدها:لكونهما من ؼٌر أهل اإلسبلم، روي هذا المعنى عن أبً موسى األشعري

ابن والثانً: لوصٌة ولعت بخط المٌت وفمد ورثته بعض ما فٌها، رواه أبو صالح عن 

                                                             
 .52٘/ٔزاد المسٌر: (ٔ)
 .11ٙ/ٔالكشاؾ: (ٕ)
 .2ٖٔ/ٔٔ(:ص5ٗ2ٕٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .22ٔ/ٔٔ(:ص5ٕ٘٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .22/ٕانظر: النكت والعٌون: (٘)
 .ٖٔٗصفوة التفاسٌر: (ٙ)
 .11ٙ/ٔالكشاؾ: (2)
 .52٘/ٔزاد المسٌر: (1)
 .ٕٖٕٔ/ٗ(:ص5٘ٓٙأخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 .ٖٔٗصفوة التفاسٌر: (ٓٔ)
 ٖٔٔ/ٕ، وتفسٌر البؽوي:2ٕ٘/2التفسٌر البسٌط: (ٔٔ)
 .5ٕٔتؤوٌل مشكل المرآن: (ٕٔ)
 .11ٙ/ٔانظر: الكشاؾ: (ٖٔ)
 .2ٙٔ-2٘ٔ/ٔٔ(:ص5ٕ٘ٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗٔ)
 .52٘/ٔانظر: زاد المسٌر: (٘ٔ)
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، (ٔ)والثالث: ألن الورثة كانوا ٌمولون: كان مال مٌتنا أكثر، فاستخانوا الشاهدٌن، لاله الحسن
 .(ٕ)ومجاهد
بمطع الهمزة ولصرها، وكسر « هللا»بالتنوٌن « وال نكتم شهادة»ولرأ سعٌد بن جبٌر:  

بالتنوٌن والوصل  «شهادة»الهاء، ساكنة النون فً الوصل. ولرأ سعٌد بن المسٌب، وعكرمة 
بمطع « هللا»بالتنوٌن وإسكانها فً الوصل « شهادة»منصوبة الهاء. ولرأ أبو عمران الجونً 

بالتنوٌن وإسكانها فً « شهادة»الهمزة ولصرها مفتوحة الهاء، ولرأ الشعبً وابن السمٌفع 
نار مثله، إال بمطع الهمزة، ومدها، وكسر الهاء. ولرأ أبو العالٌة، وعمرو بن دٌ« هللا»الوصل 

 .(ٖ)أنهما نصبا الهاء
وأولى المراءات فً ذلن عندنا بالصواب ، لراءة من لرأ : }وال نكتم  لال الطبري:" 

، ألنها المراءة المستفٌضة «هللا»، وخفض اسم «هللا »إلى اسم «الشهادة »شهادة هللا{، بإضافة 
تَها األمة"  .(ٗ)فً لرأة األمصار التً ال تتناكر صحه

ٌِْركُْم { ]المابدة : وعلى  [، أهل ٙٓٔلول المابل بؤن المراد بموله: } أَْو آَخَراِن ِمْن َؼ
 الكتاب إذا شهدوا على الوصٌة فً السفر، فلهم فً حكم هذه اآلٌة لوالن: 

أحدهما: أنها محكمة، وشهادة أهل الكتاب على الوصٌة خاصة فً السفر جابزة عند فمد 
، وابن (ٙ)، وأبً موسى األشعري(٘)ى هذا باق، وهذا لول عابشةالمسلمٌن للضرورة، والعمل عل

، وٌحً (ٖٔ)، ومجاهد(ٕٔ)، وإبراهٌم(ٔٔ)، ودمحم(ٓٔ)، وهشام بن هبٌرة(5)،عبٌدة(1)، وشرٌح(2)عباس
، (5ٔ)، والشعبً(1ٔ)، ولتادة(2ٔ)، وابن سٌرٌن(ٙٔ)وابن جبٌر ،(٘ٔ)وابن المسٌب ،(ٗٔ)ٌعمر

 .(ٖ)، والطبري(ٕ)بن حنبل، وأحمد (ٔ)واألوزاعً

                                                             
 .52٘/ٔانظر: زاد المسٌر: (ٔ)
 .52٘/ٔانظر: زاد المسٌر: (ٕ)
 .52٘/ٔ، وزاد المسٌر:21ٔ-22ٔ/ٔٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖ)
 .22ٔ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .1ٖٕانظر: اإلٌضاح، مكً بن ابً طالب: (٘)
، والناسخ 1ٖٕ، واإلٌضاح، مكً بن ابً طالب:٘ٙٔ/ٔٔ(:ص5ٕٕٙٔانظر:انظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)

 .1٘ٔ-2٘ٔ/ٔ(:ص5ٕٔ(، و)5ٕٓوالمنسوخ للماسم بن سبلم)
، ونواسخ المرآن 1ٖٕ، واإلٌضاح، مكً بن ابً طالب:5ٕٕٔ/ٗ(:ص5ٖٗٙانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (2)

 .ٕٔٗ/ٕالبن الجوزي:
، والناسخ والمنسوخ 1ٖٕمكً بن ابً طالب:، واإلٌضاح، ٕٙٔ/ٔٔ(:ص5ٓ5ٕٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)

 .1٘ٔ/ٔ(:ص5ٕٕللماسم بن سبلم)
. ذكره دون إسناد، والناسخ 5ٕٕٔ/ٗ، وتفسٌر ابن أبً حاتم:ٖٙٔ/ٔٔ(:ص5ٕٔ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)

 .5٘ٔ/ٔ(:ص5ٕٗوالمنسوخ للماسم بن سبلم)
 .ٖٙٔ/ٔٔ(:ص5ٖٕٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .٘ٙٔ/ٔٔ(:ص5ٕ1ٕٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
، والناسخ والمنسوخ 1ٖٕ، واإلٌضاح، مكً بن ابً طالب:ٔٙٔ/ٔٔ(:ص5ٕٕٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)

 .ٓٙٔ/ٔ(:51ٕللماسم بن سبلم)
 .5٘ٔ/ٔ(:5ٖٕانظر: الناسخ والمنسوخ للماسم بن سبلم) (ٖٔ)
 .ٕٙٔ/ٔٔ(:ص5ٓ1ٕٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗٔ)
، والناسخ والمنسوخ 1ٖٕ، واإلٌضاح، مكً بن ابً طالب:ٓٙٔ/ٔٔ(:ص1٘5ٕٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘ٔ)

 .ٕٔٗ/ٕ.ونواسخ المرآن البن الجوزي:5٘ٔ/ٔ(:ص5ٕ٘للماسم بن سبلم)
، والناسخ والمنسوخ 1ٖٕ، واإلٌضاح، مكً بن ابً طالب:ٔٙٔ/ٔٔ(:ص5ٕٓٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙٔ)

 .ٕٔٗ/ٕوزي:، ونواسخ المرآن البن الج5٘ٔ/ٔ(:ص5ٕٙللماسم بن سبلم)
 .ٕٔٗ/ٕ. ذكره دون إسناد ، ونواسخ المرآن البن الجوزي:5ٕٕٔ/ٗانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم: (2ٔ)
 .ٕٔٗ/ٕ. ذكره دون إسناد ، ونواسخ المرآن البن الجوزي:5ٕٕٔ/ٗانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم: (1ٔ)
، ونواسخ ٓٙٔ/ٔ(:52ٕ، والناسخ والمنسوخ للماسم بن سبلم)٘ٙٔ/ٔٔ(:ص5ٕٕٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (5ٔ)

 .ٕٔٗ/ٕالمرآن البن الجوزي:
. ولم أتمكن ٕٔٗ/ٕ، نواسخ المرآن البن الجوزي:ٓٙٔ/ٔ(:ٖٓٓانظر: الناسخ والمنسوخ للماسم بن سبلم) (ٕٓ)
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لال الماسم بن سبلم:" فجّل العلماء وعظمهم من الماضٌن ٌتؤولونها فً أهل الذمة  
وٌرونها محكمة.. ومما ٌزٌد لولهم لوة وتوكٌدا تتابع اآلثار فً سورة المابدة بملة المنسوخ منها، 

 .(ٗ)وأنها من محكم المرآن"
وأكثر العلماء ٌذهب إلى أن هذا باب من الحكم )محكم( وأنه لم ٌنسخ من  لال ابن لتٌبة:" 

 .(٘)"سورة المابدة شًء، ألنها آخر ما نزل
 -صّلى هللا علٌه وسلم -عن ضمرة بن حبٌب، وعطٌة بن لٌس  لاال: "لال رسول هللا 

 . (ٙ)المابدة من آخر المرآن نزوال فؤحلوا حبللها وحرموا حرامها "
بن نفٌر لال: "حججت فدخلت على عابشة، فمالت لً: ٌا جبٌر هل تمرأ وعن جبٌر  

المابدة؟ للت: نعم: لالت: أما إنها من آخر سورة نزلت فما وجدتم فٌها من حبلل فاستحلوه وما 
 .(2)وجدتم فٌها من حرام فحرموه"

 .(1)وعن أبً مٌسرة لال: "فً المابدة ثمانً عشرة فرٌضة ولٌس فٌها منسوخ"
 .(5)عون لال: "سؤلت الحسن: هل نسخ من المابدة شًء؟ فمال: ال" وعن ابن

[، وهو لول ٕ}َوأَْشِهُدوا ذََوْي َعْدٍل ِمْنكُم{ ]الطبلق :  الثانً: أنها منسوخة بموله تعالى:المول و
، (ٗٔ)، ومالن(ٖٔ)، وإلٌه ٌمٌل أبو حنٌفة(ٕٔ)زٌد بن أسلم، و(ٔٔ)، وإبراهٌم(ٓٔ)ابن عباس

 .(٘ٔ)والشافعً
[، وبموله عز ٕواحتجوا بمول هللا تبارن وتعالى: }َوأَْشِهُدوا ذََوْي َعْدٍل ِمْنكُْم{]الطبلق:

ْن تَْرَضْوَن ِمَن وجل: } ٌِْن فََرُجٌل َواْمَرأَتاِن ِممه ٌِْن ِمْن ِرجاِلكُْم فَإِْن لَْم ٌَكُونا َرُجلَ َواْستَْشِهُدوا َشِهٌَد
 . (ٙٔ)ٌكون أهل الشرن عدوال أبدا، وال ممن ترضى شهادته[، لالوا وال 1ٕٕ{]البمرة: الشَُّهداءِ 

أخرج الطبري عن زٌد بن أسلم فً هذه اآلٌة : " }شهادة بٌنكم {اآلٌة كلها ، لال : كان 
ًَ ولٌس عنده أحد من أهل اإلسبلم ، وذلن فً أّول اإلسبلم ، واألرض حرب  ذلن فً رجل تُُوفّ

                                                                                                                                                                               

 من تخرٌجه.
 .1ٖٕانظر: اإلٌضاح، مكً بن ابً طالب: (ٔ)
 .ٕٔٗ/ٕانظر: نواسخ المرآن البن الجوزي: (ٕ)
 .5ٕٓ-2ٕٓ/ٔٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٓٙٔ، ٘٘ٔ/ٔالناسخ والمنسوخ: (ٗ)
 .ٕٕٔتؤوٌل مشكل المرآن: (٘)
، واظر: الناسخ والمنسوخ ٗ ص المابدة سورة ٖ ج عبٌد أبى إلى وعزاه المنثور الدر فً السٌوطً أورده(ٙ)

 .ٔٙٔ/ٔ(:صٖٔٓللماسم بن سبلم)
 فى الذهبً ووافمه ٌخرجاه، ولم الشٌخٌن شرط على صحٌح حدٌث هذا: ولال المستدرن فً الحاكم رواه(2)

 .ٖٔٔ ص المابدة: التفسٌر كتاب ،ٕ ج المستدرن) التلخٌص
، وانظر: الناسخ 2ٕٔ ص 2 ج «الكتاب أهل حرابر نكاح باب» النكاح كتاب الكبرى، السنن فى البٌهمً ورواه

 .ٔٙٔ/ٔ(:صٕٖٓوالمنسوخ للماسم بن سبلم)
 ٖ ج الشٌخ وأبً المنذر وابن حمٌد بن وعبد عبٌد وأبً الفرٌابً إلى وعزاه المنثور الدر فً السٌوطً أورده(1)

 .ٕٙٔ-ٔٙٔ/ٔ(:صٖٖٓ، وانظر: الناسخ والمنسوخ للماسم بن سبلم)ٗ ص المابدة سورة
 سورة ٖ ج المنذر وابن ناسخه فً داود وأبً حمٌد بن عبد إلى وعزاه المنثور الدر فً السٌوطً أورده(5)

 .ٗ ص المابدة
 .ٕٙٔ/ٔ(:صٖٗٓ، وانظر: الناسخ والمنسوخ للماسم بن سبلم)

 .2ٕٓ/ٔٔ(:ص51ٕ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .2ٕٓ/ٔٔ(:ص51ٕٗٔانظر: تفسٌر الطبري)(ٔٔ)
 .ٕٔٗ/ٕ، نواسخ المرآن البن الجوزي:٘ٙٔ/ٔٔ(:5ٖٕٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .ٕٔٗ/ٕانظر: نواسخ المرآن البن الجوزي: (ٖٔ)
 .ٕٔٗ/ٕ،  ونواسخ المرآن البن الجوزي:ٕٙٔ/ٔانظر:الناسخ والمنسوخ للماسم بن سبلم: (ٗٔ)
 .ٕٔٗ/ٕانظر: نواسخ المرآن البن الجوزي: (٘ٔ)
 .ٕٔٗ/ٕ، ونواسخ المرآن البن الجوزي:ٕٙٔ/ٔانظر: الناسخ والمنسوخ للمسم بن سبلم: (ٙٔ)
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وأصحابه بالمدٌنة ، وكان الناس ٌتوارثون بالوصٌة ،  -ملسو هيلع هللا ىلص-، والناس كفار ، إال أن رسول هللا 
 .(ٔ)ثم نُِسخت الوصٌة وفرضت الفرابض ، وعمل المسلمون بها"

ٌا أٌها الذٌن آمنوا }ٌعنً هذه اآلٌة:، هً منسوخة"عن ابن عباس لال: وأخرج الطبري 
 .(ٕ)"، اآلٌة{شهادة بٌنكم

هذا موضع ضرورة كما ٌجوز فً بعض األماكن لال ابن الجوزي:"واألول أصح، ألن 
 .(ٖ)شهادة نساء ال رجل معهن بالحٌض والنفاس واالستهبلل"

لال الواحدي:" فإن لٌل: إن أهل الذمة ال ٌكونون عدواًل وال تمبل شهادتهم، لٌل: هذا من 
ى مواضع الضرورات التً ٌجوز فٌها ما ال ٌجوز فً مواضع االختٌارات، ولد أجاز هللا تعال

فً الضرورة التٌمم ولصر الصبلة فً السفر والجمع، واإلفطار فً شهر رمضان، وأكل المٌتة 
فً حال الضرورة، وال ضرورة أعظم من ضرورة تبطل حمولا وتضٌع أموًرا على المٌت من 
زكوات وكفارات أٌمان وودابع للناس من دٌون وحموق، متى لم ٌبٌنها بطلت، فجاز  عند 

لى أهل الذمة، كما جاز فً األشٌاء التً وصفناها، وكما ٌجوز شهادة نساء الضرورة اإلٌصاء إ
 .(ٗ)ال رجل معهن فً الحٌض، والحبَل، والوالدة، واالستهبلل"

 الفوابد:
 مشروعٌة الوصٌة فً الحضر والسفر معاً، والحث علٌها والترؼٌب فٌها. -ا

 وجوب اإلشهاد على الوصٌة.  -ٕ
دة عند التحمل، والفاسك األمٌن الموثوق تمبل شهادتهما، علٌه فإن اشتراط العدالة فً الشها -ٖ

العدالة شرط لدر اإلمكان، وإذا لم ٌكن فإنه تمبل شهادة الفاسك بشرط ان ٌكون ثمة، وكم من 
 ؼنسان ٌكون فاسما فً عبادته لكنه امٌن فً شهادته.

 ٌجوز شهادة ؼٌر المسلم على الوصٌة إذا تعذر وجود مسلم. -ٗ

 مشروعٌة تحلٌؾ الشهود إذا ارتاب الماضً فٌهم أو شن فً صدلهم.-٘
وهذا بناء على أن اآلٌة ؼٌر منسوخة وهو لول األللٌة كؤحمد بن حنبل رحمة هللا تعالى 
وهو الراجح، واآلٌة داللتها لوٌة علٌه، وأما التخوؾ من لوله تعالى: }وأشهدوا ذوي عدل منكم{ 

السفر وانعدام وجود المسلم، كما ال محذور من تحلٌؾ الشاهد  فبل داعً إلٌه مع وجود ضرورة
إذا حامت حوله رٌبة أو شن فً عدالته السٌما فً ظروؾ تمل فٌها العدالة لفساد أحوال الناس. 

 ولهذا فإنها محكمة والعمل بها جابر. وهللا أعلم.
 استحباب الحلؾ بعد صبلة العصر تؽلٌظاً فً شؤن الٌمٌن. - ٙ
ال ٌكون إال باهلل، لموله:}فٌمسمان باهلل{، فلو السم بؽٌر هللا حتى بمن ٌعّظم عندهم  أن الحلؾ-2

 كالمسٌح مثبل فإنها ال تمبل وال ٌعتد بها.
 أن ألسامهما ال ٌلزم إال عند االرتٌاب فً شهادتهما، لموله:}إن راتبتم{.-1
ذا لربى{، وهذا شًء فطري اإلشارة ان للمرابة تؤثٌرا فً المٌل والعاطفة، لموله:}ولو كان -5

 معروؾ.
 أن كتمان الشهادة إثم، لموله:}إنا إذا لمن اآلثمٌن{.-ٓٔ
 

 المرآن
ٌِْهُم ا ْْلَْولٌََاِن }فَِإْن عُثَِر َعلَى أَن ُهَما اْستََحم ا إِثًْما فَآَخَراِن ٌَمُوَماِن َممَاَمُهَما ِمَن ال ِذٌَن اْستََحك  َعلَ

 ِ ٌْنَا إِن ا إِذًا لَِمَن الظ اِلِمٌَن )فٌَُْمِسَماِن بِاَّلل  ({ ]المائدة 4ٓٔلََشَهاَدتُنَا أََحكُّ ِمْن َشَهاَدتِِهَما َوَما اْعتََد
 :ٔٓ4] 

 التفسٌر:
                                                             

 .٘ٙٔ/ٔٔ(:5ٖٕٔٔتفسٌر الطبري)(ٔ)
 .]وسٌؤتً[.ٖٕ٘ٔ/ٗ(:ص5ٙ٘ٙ، وانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)2ٕٓ/ٔٔ(:ص51ٕ٘ٔتفسٌر الطبري) (ٕ)
 .5ٙ٘/ٔزاد المسٌر: (ٖ)
 .2ٗ٘-2ٖ٘/2التفسٌر البسٌط: (ٗ)
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فإن اطلع أولٌاء المٌت على أن الشاهدٌن المذكورٌن لد أثما بالخٌانة فً الشهادة أو الوصٌة فلٌمم 
لمٌت فٌمسمان باهلل: لَشهادتنا الصادلة أولى بالمبول من ممامهما فً الشهادة اثنان من أولٌاء ا

شهادتهما الكاذبة، وما تجاوزنا الحك فً شهادتنا، إنا إن اعتدٌنا وشهدنا بؽٌر الحك لمن الظالمٌن 
 المتجاوزٌن حدود هللا.

فإن اطلع أولٌاء  ، أي:"[2ٓٔ}فَإِْن عُثَِر َعلَى أَنهُهَما اْستََحمها ِإثًْما{ ]المابدة : لوله تعالى: 
 .(ٔ)"المٌت على أن الشاهدٌن المذكورٌن لد أثما بالخٌانة فً الشهادة أو الوصٌة

 .(ٕ)"ٌعنً: فإن اطلع، وأظهر خٌانتهما لال السمعانً:" 
 .(ٖ)"متى تحمك ذلن بالخبر الصحٌح على خٌانتهما :أي لال ابن كثٌر:" 
فإن اطلع من الوصٌٌن اللذٌن ذكر هللا أمرهما فً هذه اآلٌة بعد  لال الطبري:أي:" 

على أنهما استوجبا ، حلفهما باهلل : ال نشتري بؤٌماننا ثمًنا ولو كان ذا لربى ، وال نكتم شهادة هللا
بؤٌمانهما التً حلفا بها إثًما ، وذلن أن ٌطلع على أنهما كانا كاذبٌن فً أٌمانهما باهلل ما ُخّنا وال 

ٌهرناب فإن وجدا لد خانا من مال المٌت شٌبًا ، أو ؼٌرا وصٌته ، أو بّدال فؤثما بذلن من  ،دهلنا وال ؼ
 .(ٗ)"حلفهما بربهما

فإن ظهر على أنهما َكذَبَا وَخاَنا ، فعبر عن الكذب بالخٌانة واإِلثم  :ٌعنً لال الماوردي:" 
 .(٘)"لحدوثه عنهما

 .(ٙ)"خٌانة أنهما كذبا أو كتماأي : اطلع منهما على  لال لتادة:" 
فإن اطلع األولٌاء على أن الكافرٌن كذبا فً شهادتهما، لام رجبلن من  لال ابن عباس:" 

فإن عثر على أنهما }األولٌاء فحلفا باهلل :إن شهادة الكافرٌن باطلة ، وإنا لم نعتد. فذلن لوله : 
ٌْن كذبا {استحما إثًما ، ٌمول : من {فآخران ٌمومان ممامهما} ،، ٌمول : إن اطلع على أّن الكافَر

األولٌاء ، فحلفا باهلل : إن شهادة الكافرٌن باطلة ، وإنا لم نعتد، فترّد شهادة الكافرٌن ، وتجوز 

 .(2)"شهادة األولٌاء
ن أهل إذا كان الرجل بؤرض الشرن ، فؤوصى إلى رجلٌن م لال سعٌد بن جبٌر:" 

الكتاب ، فإنهما ٌحلفان بعد العصر. فإذا اطُّلع علٌهما بعد حلفهما أنهما خانا شٌبًا ، حلؾ أولٌاء 
 .(5). وروي عن إبراهٌم مثل ذلن(1)"المٌت أنه كان كذا وكذا ، ثم استحموا

، الولوع على الشًء والسموط علٌه ، ومن ذلن لولهم : عثرت إصبع «العثر»وأصل 
 : (ٓٔ)صدمته وأصابته وولعت علٌه ، ومنه لول األعشً مٌمون بن لٌسفبلن بكذا، إذا 

 فَالتهْعُس أَْدَنى َلَها ِمْن أَْن أَلُوَل لَعَا                بِذَاِت لَْوٍث َعفَْرنَاٍة إذَا َعثََرتْ 
ثم ٌستعمل ذلن فً كل والع  ،، أصاب منِسُم ُخفِّها حجًرا أو ؼٌَره«عثرت»ٌعنً بموله :

،  (ٔٔ)"َعثَرْت على الَؽْزل بؤََخرة* فلم تََدْع بنَْجٍد لََرَدةَ "على شًء كان عنه خفٌاا ، كمولهم :
 .(ٕٔ)ولعت 

 ، لوالن:[2ٓٔ}عُثَِر َعلَى أَنهُهَما اْستََحمها إِثًْما{ ]المابدة : لوله تعالى:وفً الذٌن  

                                                             
 .ٕ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .2ٙ/ٕتفسٌر السمعانً: (ٕ)
 .1ٕٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .1ٓٔ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .22/ٕالنكت والعٌون: (٘)
 .1ٔٔ/ٔٔ(:ص5ٕٕٙٔأخرجه الطبري) (ٙ)
 .1ٔٔ/ٔٔ(:ص5ٕٙٔٔأخرجه الطبري) (2)
 .1ٔٔ/ٔٔ(:ص5٘5ٕٔأخرجه الطبري) (1)
 .1ٔٔ/ٔٔ(:ص5ٕٙٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .، من لصٌدته فً هوذة بن علً الحنفً 1ٖدٌوانه : (ٓٔ)
، واألمثال ألبً هبلل العسكري :  5ٖ٘/ ٔ، األمثال للمٌدانً  1ٔٔ / ٔهذا مثل. مجاز المرآن ألبً عبٌدة (ٔٔ)

ٕٔٗ. 
 .1ٓٔ-25ٔ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٕٔ)
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 .(ٔ)، لاله ابن عباسأحدهما : أنهما الشاهدان 
 .(ٕ)والثانً : أنهما الوصٌان ، لاله سعٌد بن جبٌر

ٌِْهُم اأْلَْولٌََاِن{ ]المابدة : لوله تعالى:  ، [2ٓٔ}فَآَخَراِن ٌَمُوَماِن َممَاَمُهَما ِمَن الهِذٌَن اْستََحكه َعلَ
بنٌن ولٌكونا من فرجبلن آخران من الورثة المستحمٌن للتركة ٌمومان ممام الشاهدٌن الخا أي:"

 .(ٖ)"أولى من ٌستحك المٌراث
  .(ٗ)"ٌموم حٌنبذ ممامهما من ورثة المٌت ، األولٌان الموَصى إلٌهما: ٌمول لال الطبري:" 
فلٌمم اثنان من الورثة المستحمٌن للتركة ولٌكونا من أْولى من ٌرث ذلن  لال ابن كثٌر:" 

 .(٘)"المال
فً الٌمٌن ، حٌن ظهرت {ٌَمُوَماِن َممَاَمُهَما، }من الورثة :ٌعنً لال الماوردي:" 

 .(ٙ)"الخٌانة
إن عثر على خٌانة الحالفٌن; ٌموم األولٌان من أولٌاء المٌت;  لال السمعانً:معناه:" 
 .(2)"فٌحلفان

 .(1)"من الذٌن شهد علٌها :ٌمول {،على األولٌان} لال السدي:" 
ٌَاِن{ ]المابدة : }ِمَن الهِذٌَن اْستََحكه لوله تعالى:وفً   ٌِْهُم اأْلَْولَ  ، لوالن:[2َٓٔعلَ

 .(ٓٔ)، وابن زٌد(5)أحدهما : األولٌان بالمٌت من الورثة ، لاله سعٌد بن جبٌر
 .(ٖٔ)، ولتادة(ٕٔ)وشرٌح ،(ٔٔ)والثانً : األولٌان بالشهادة من المسلمٌن ، لاله ابن عباس

 ،بالمٌت من الممسمٌن األولٌن فاألولىمعناه عندنا: األْولى {، األولٌان } لال الطبري:" 
والعرب تفعل ذلن  ،«منهما»ولد ٌحتمل أن ٌكون معناه : األولى بالٌمٌن منهما فاألولى ثم حذؾ
وإن  ،موضع الخبر «أفعل»  :فتمول : فبلن أفضل ، وهً ترٌد : أفضل منن ، وذلن إذا وضع 

، فعلوا ذلن أًٌضا ، إذا كان جوابًا لكبلم لد مضى ، «األلؾ والبلم»ولع مولع االسم وأدخلت فٌه 

 .(ٗٔ)"هذا األفضل ، وهذا األشرؾ، ٌرٌدون : هو األشرؾ منن:فمالوا 
التمدم على األجانب فً الشهادة لكونهم أحك  :«األولٌة»ومعنى  لال الزمخشري:" 

 .(٘ٔ)"بها
}استحك{  {:األولٌن استحك علٌهم:}لرأ ابن كثٌر ونافع وأبو عمرو وابن عامر والكسابى 

}استحك{ برفع  :ولرأ عاصم فى رواٌة أبى بكر وحمزة. }األولٌن{ على التثنٌة ،مضمومة التاء
}األولٌن{ مثل أبى عمرو  ،}استحك{ بفتح التاء :وروى حفص عن عاصم. }األولٌن{ جمعا ،التاء

 .(ٙٔ)على التثنٌة

                                                             
 .1ٔٔ/ٔٔ(:ص5ٕٙٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔ)
 .1ٔٔ/ٔٔ(:ص5٘5ٕٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .ٕٖٗصفوة التفاسٌر: (ٖ)
 .1ٓٔ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .1ٕٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .22/ٕالنكت والعٌون: (ٙ)
 .2ٙ/ٕتفسٌر السمعانً: (2)
 .ٖٕٕٔ/ٗ(:ص5٘2ٙأخرجه ابن أبً حاتم) (1)
 .22/ٕانظر: النكت والعٌون: (5)
 .ٖٕٓ/ٔٔ(:ص521ٕٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .ٕٕٓ/ٔٔ(:ص522ٕٔ(، و)52ٕٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .ٕٕٓ-ٕٔٓ/ٔٔ(:ص52ٕٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .ٕٕٓ/ٔٔ(:ص52ٕ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖٔ)
 .ٖٕٓ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٗٔ)
 .15ٙ/ٔالكشاؾ: (٘ٔ)
 .1ٕٗانظر: السبعة فً المراءات: (ٙٔ)
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فمرأ }استحك{ بفتح التاء سؤلت ابن كثٌر " :وروى نصر بن على عن أبٌه عن لرة لال
 .(ٔ)"}األولٌن{ باألؾ على التثنٌة

ِ لََشَهاَدتُنَا أََحكُّ ِمْن َشَهاَدتِِهَما{ ]المابدة : لوله تعالى:  فٌمسمان  ، أي:"[2ٓٔ}فٌَُْمِسَماِن ِباَّلله
 . (ٕ)"باهلل: لَشهادتنا الصادلة أولى بالمبول من شهادتهما الكاذبة

ٌحلفان باهلل ما كان صاحبنا ٌوصً بهذا أو أنهما لكاذبان،  :ٌمول لال ابن عباس:" 
 .(ٖ)"ولشهادتنا أحك من شهادتهما

حلفا باهلل لشهادتنا إنهما لخابنان متهمان فً دٌنهما مطعون علٌها أحك من  لال السدي:" 
 .(ٗ)"شهادتهما بما شهدا

وكذا وإن الذي نطلب ٌمول: فٌحلفان باهلل إن مال صاحبنا كان كذا  لال مماتل بن حٌان:" 
 .(٘)"لبل الدارٌن لحك

 .(ٙ)"أي : لمولنا: إنهما خانا أحكُّ وأصح وأثبت من شهادتهما المتمدمة لال ابن كثٌر:" 
فٌمسم اآلخران اللذان ٌمومان ممام اللهذٌن عثر على أنهما استحما إثًما  لال الطبري:أي:" 

ألٌماننا أحكُّ من أٌمان الممسَمٌن  :بخٌانتهما ماَل المٌت ، األْولٌان بالٌمٌن والمٌِّت من الخابنٌن
ن اإلثم ، وأٌمانِهما الكاذبة فً أنههما لد خانا فً كذا وكذا من مال مٌّتنا ، وكذ ا فً المستحمٌه

 .(2)"أٌمانِهما التً حلفا بها
شهادة، ألن الٌمٌن كالشهادة على ما ٌجب علٌه  :ههنا «الٌمٌن»وسمٌت  لال الواحدي:" 
 .(1)"أنه كذلن
باألٌمان  واختلؾ أهل التؤوٌل فً المعنى الذي له َحَكم هللاُ تعالى ذكره على الشاهدٌن 

 ، وفٌه ألوال:استحما إثًمافنملها إلى اآلخرٌن، بعد أن عثر علٌهما أنهما 
إذا ارتٌب فً شهادتهما على المٌت فً وصٌته أنه أوصى بؽٌر الذي ٌجوز فً حكم  أحدها:

 وذلن أن ٌشهد أنه أوصى بماله كله ، أو أوصى أن ٌفضل بعض ولده ببعض ماله.، اإلسبلم
 .(ٓٔ)، والسدي(5)وهذا لول ابن عباس

الدعاءهما أن المٌت أوصى لهما ببعض المال. وهذا  والثانً: إذا ارتابت الورثة من الشاهدٌن،
 . (ٔٔ)لول ٌحٌى بن معمر

أّن الشاهدٌن ألزما الٌمٌَن فً ذلن باتهام ورثة المٌت إٌاهما فٌما " -وهللا أعلم-والصواب 
دفع إلٌهما المٌت من ماله ، ودعواهم لبلهما خٌانةَ ماٍل معلوم المبلػ ، ونملت بعد إلى الورثة عند 

الرٌبة التً كانت من الورثة فٌهما ، وصحة التهمة علٌهما بشهادة شاهد علٌهما أو على ظهور 
أحدهما ، فٌحلؾ الوارث حٌنبذ مع شهادة الشاهد علٌهما ، أو على أحدهما ، إنما صحح دعواه 
 إذا ُحمِّك حمه أو : اإللرار ٌكون من الشهود ببعض ما ادهعى علٌهما الوارث أو بجمٌعه ، ثم

ما فً الذي ألّرا به من مال المٌت ما ال ٌمبل فٌه دعواهما إال ببٌنة ، ثم ال ٌكون لهما على دعواه
ألنا ال نعلم من أحكام اإلسبلم حكًما ، دعواهما تلن بٌِّنة ، فٌنمل حٌنبذ الٌمٌن إلى أولٌاء المٌت

كم فً هذه الشهادة ٌجب فٌه الٌمٌن على الشهود ، ارتٌب بشهادتهما أو لم ٌُْرتَْب بها ، فٌكون الح
صّح بخبر عن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ،  وال بإجماع من األمة.  -إذا لم نجد ذلن كذلن  -نظًٌرا لذلن وال 

                                                             
 .5ٕٗالسبعة فً المراات: (ٔ)
 .ٕ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٖٕٕٔ/ٗ(:ص5٘1ٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .ٕٕٗٔ/ٗ(:ص5٘5ٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .ٕٕٗٔ/ٗ(:ص5ٙٓٙأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .1ٕٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .ٖٕٓ/ٔٔتفسٌر الطبري: (2)
 .ٕٕٗ/ٕالتفسٌر الوسٌط: (1)
 .1ٕٔ/ٔٔ(:ص5ٖٕٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .1ٖٔ-1ٕٔ/ٔٔ(:ص5ٕٙٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .1ٖٔ/ٔٔ(:ص5ٕٙ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
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ألن استحبلؾ الشهود فً هذا الموضع من حكم هللا تعالى ذكره ، فٌكون أصبل مسلًما. والمول 
 .(ٔ)"ٌه األمة ، كان واضًحا فساُدهإذا خرج من أن ٌكون أصبل أو نظًٌرا ألصل فٌما تنازعت ف

خرج رجل من بنً سهم مع تمٌم الدارّي وعدّي بن بدهاء ، فمات  لال ابن عباس:" 
ًصا بالذهب،  السههمً بؤرض لٌس فٌها مسلم. فلما لِدما بتركته ، فمدوا جاًما من فضة مخوه

الوا:اشترٌناه من تمٌم الدارّي وعدّي بن بّداء! فؤحلفهما رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص. ثم ُوِجد الجام بمكة ، فم
، وأّن الجام لصاحبهم. لال : {لشهادتنا أحك من شهادتهما}فمام رجبلن من أولٌاء السهمً فحلفا : 

 .(ٕ){"ٌا أٌها الذٌن آمنوا شهادة بٌنكم}وفٌهم أنزلت : 
ٌْنَا{ ]المابدة : لوله تعالى:   .(ٖ)"الحك فً شهادتنا وما تجاوزنا  ، أي:"[2ٓٔ}َوَما اْعتََد
 .(ٗ)" أي : فٌما للنا من الخٌانة لال ابن كثٌر:" 
 .(٘)"فٌما للنا من أن شهادتنا أحك من شهادتهما لال الواحدي:أي:" 
 .(ٙ)"فً أٌماننا، ولولنا أن شهادتنا أحك من شهادتهما لال البؽوي:أي:" 
 .(2)"ٌمول : وما تجاوزنا الحكه فً أٌماننا لال الطبري:" 
 .(1)"فً الشهادة والدعوى لال السمرلندي:أي:" 
 .(5)"ما تجاوزنا فٌها الحك أو ما اعتدٌنا علٌهما بإبطال حمهما :أي لال أبو السعود:" 

إنا إن اعتدٌنا وشهدنا بؽٌر  ، أي:"[2ٓٔإِنها إِذًا لَِمَن الظهاِلِمٌَن{ ]المابدة : لوله تعالى:}
 .(ٓٔ)"الحك لمن الظالمٌن المتجاوزٌن حدود هللا

 .(ٔٔ)"أي : إن كنا لد كذبنا علٌهما لال ابن كثٌر:" 
لَِمْن  ،ٌمول : إنّا إن كنا اعتدٌنا فً أٌماننا ، فحلفنا مبطلٌن فٌها كاذبٌن لال الطبري:" 

 .(ٕٔ)"ِعَداِد َمْن ٌؤخذ ما لٌس له أخذه، وٌمتطع بؤٌمانه الفاجرة أموال الناس
 .(ٖٔ)"إنا إذا اعتدٌنا فحٌنبذ لمن الظالمٌن لال السمرلندي:أي:" 

استبناؾ ممرر لما لبله أي إنا إن اعتدٌنا فً ٌمٌننا لمن الظالمٌن  لال أبو السعود:" 
وعذابه بسبب هتن حرمة اسم هللا تعالى أو لمن الواضعٌن أنفسهم بتعرٌضها لسخط هللا تعالى 

 .(ٗٔ)"الحك فً ؼٌر موضعه
هذا لول الشاهدٌن أولٌاء المٌت حٌن اطلع على خٌانة  لال مماتل بن حٌان:" 
فلما نزلت هذه اآلٌة لام عمرو بن العاص والمطلب بن أبً وداعة  لال البؽوي:" 

، وكان تمٌم الداري (ٙٔ)السهمٌان، فحلفا باهلل بعد العصر فدفعا اإلناء إلٌهما وإلى أولٌاء المٌت
بعدما أسلم ٌمول صدق هللا ورسوله أنا أخذت اإلناء، فؤتوب إلى هللا وأستؽفره، وإنما انتمل الٌمٌن 

 ألن الوصٌٌن ادعٌا أنهما ابتاعاه. إلى األولٌاء

                                                             
 .1ٗٔ-1ٖٔ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 (.ٙٓٔوسبمت اإلشارة إلٌه فً سبب نزول اآلٌة رلم) .1٘ٔ/ٔٔ(:ص5ٕٙٙٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .ٕ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .1ٕٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .ٕٕٗ/ٕالتفسٌر الوسٌط: (٘)
 .ٗٔٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٙ)
 .ٖٕٓ/ٔٔتفسٌر الطبري: (2)
 .ٕٙٗ/ٔبحر العلوم: (1)
 .5ٔ/ٖتفسٌر أبً السعود: (5)
 .ٕ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .1ٕٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٔٔ)
 .ٖٕٓ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .ٕٙٗ/ٔبحر العلوم: (ٖٔ)
 .5ٔ/ٖتفسٌر أبً السعود: (ٗٔ)
 .ٕٕٗٔ/ٗ(:ص5ٙٔٙأخرجه ابن ابً حاتم) (٘ٔ)
 .11ٔ-1٘ٔ/ٔٔ(:ص5ٙ1ٕٔ(، و)5ٙ2ٕٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙٔ)
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والوصً إذا أخذ شٌبا من مال المٌت ولال: إنه أوصى لً به حلؾ الوارث، إذا أنكر 
ذلن، وكذلن لو ادعى رجل سلعة فً ٌد رجل فاعترؾ ثم ادعى أنه اشتراها من المدعً، حلؾ 

 المدعً أنه لم ٌبعها منه.
م الداري لال: كنا بعنا اإلناء بؤلؾ رضً هللا عنهما عن تمٌ (ٔ)وٌروى عن ابن عباس

درهم فمسمتها أنا وعدي، فلما أسلمت تؤثمت فؤتٌت موالً المٌت فؤخبرتهم أن عند صاحبً مثلها 
فؤتوا به إلى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وحلؾ عمرو والمطلب فنزعت الخمسمابة من عدي، ورددت أنا 

 .(ٕ)"الخمسمابة
 الفوابد:
 :علٌه الحك عن المضٌة والتدلٌك فٌها حتى ٌعثر على حّكٍ فٌها; لمولهجواز تنمٌب من  -ٔ

ي  .}فَإِْن عُثَِر َعلَى أَنهُهَما{ والِعثار ال ٌكون إال بعد التحّرِ
ومن فوابد هذه اآلٌة الكرٌمة: أن الشاهَدٌِن إذا ؼٌهرا فً الشهادة بزٌادة أو نمص أو تبدٌل  -ٕ

َعلَى أَنهُهَما اْستََحمها إِثًْما{ وذلن بكون الشهادة ؼٌر صحٌحة; }فَإِْن عُثَِر  :فُهما آثمان; لموله
  .ألن هذا إثمٌ 

}اأْلَْولٌََاِن{ ولد جاء  :اإلشارة إلى أن اإلرث ٌكون لؤلَْولى فاألَْولى; ٌإخذ من لوله  -ٖ
ًرا ذلن وهو لول النبً صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم أَْلِحمُوا اْلفََرابَِض :"الحدٌث ممّرِ

ًَ فَُهَو أِلَْوَلى َرُجٍل ذََكرٍ بِ   .(ٖ)"ؤَْهِلَها، فََما بَِم
ِ{ :أن تَُرده الٌمٌن على المدهِعً; لموله -ٗ  .}فٌَُْمِسَماِن بِاَّلله
 :أن المدهَعى علٌه ال ٌجزم ببُطبلن شهادة الشاهد التً تبٌهن أن فٌها شٌبًا من الخلل; لموله -٘

}أََحكُّ ِمْن  :ِهَما{ بهذا اللفظ، ولم ٌمُل: باطلة. لكن لوله}لََشَهاَدتُنَا أََحكُّ ِمْن َشَهاَدتِ 
َعى علٌه  َشَهاَدتِِهَما{ ٌستلزم أن تكون مردودة وأن المول لول المده

ومن فوابد هذه اآلٌة: أنه إذا احتٌج فً الشهادة أو فً المََسم إلى إثباٍت ونفًٍ فبل بد من  -ٙ
هذا إثبات، ف ،}لََشَهاَدتَُنا أََحكُّ ِمْن َشَهاَدتِِهَما{ -ٌنِ ٌعنً األَْولٌ-ذكر اإلثبات والنفً; فمولهما 

، فإذا احتٌج إلى ذلن فبل بد من ذكر النفً واإلثبات حتى تكون  ًٌ ٌْنَا{ هذا نف }َوَما اْعتََد
 .الشهادة خالصة

 ومن فوابد هذه اآلٌة الكرٌمة: أن رده األَْولٌٌِن لشهادة الشاهَدٌِن أعظُم اعتداًء من تؽٌٌر  -2
ٌُّر الشهادة من الشاهدٌن لال }إِنها إِذًا لَِمَن  :الشهادة من الشاهدٌن; ووجه ذلن أنه بتؽ

 .}إِنها إِذًا لَِمَن الظهاِلِمٌَن{ :اآْلثِِمٌَن{، وهنا لال
 
 المرآن

ٌَْمانٌ  ٌََخافُوا أَْن تَُرد  أَ َ  }ذَِلَن أَْدنَى أَْن ٌَؤْتُوا بِالش َهاَدِة َعلَى َوْجِهَها أَْو  ٌَْمانِِهْم َوات مُوا ّللا  بَْعَد أَ
ُ اَل ٌَْهِدي اْلمَْوَم اْلفَاِسِمٌَن )  [4ٓٔ({ ]المائدة : 4َٓٔواْسَمعُوا َوّللا 

 التفسٌر:
ذلن الحكم عند االرتٌاب فً الشاهدٌن من الحلؾ بعد الصبلة وعدم لبول شهادتهما، ألرب إلى 

اب اآلخرة، أو خشٌة من أن ترد الٌمٌن الكاذبة من أن ٌؤتوا بالشهادة على حمٌمتها خوفًا من عذ
لِبَل أصحاب الحك بعد حلفهم، فٌفتضح الكاذب الذي ردت ٌمٌنه فً الدنٌا ولت ظهور خٌانته. 

ورالبوه أن تحلفوا كذًبا، وأن تمتطعوا بؤٌمانكم ماال حراًما، واسمعوا ما  -أٌها الناس-وخافوا هللا 
 الفاسمٌن الخارجٌن عن طاعته. توعظون به. وهللا ال ٌهدي الموم

                                                             
 .1ٙٔ/ٔٔ(:ص5ٙ2ٕٔ، وتفسٌر الطبري)ٖٔٗ-ٕٙٗ/  1 سنن الترمذي: (ٔ)
 .ٗٔٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٕ)
 .( من حدٌث ابن عباسٕ/  ٘ٔٙٔ( ومسلم )2ٖٕٙمتفك علٌه; أخرجه البخاري )(ٖ)



ٖٖٔ 
 

َهاَدةِ َعلَى َوْجِهَها{ ]المابدة : لوله تعالى:  ذلن الحكم  ، أي:"[1ٓٔ}ذَِلَن أَْدنَى أَْن ٌَؤْتُوا بِالشه
عند االرتٌاب فً الشاهدٌن من الحلؾ بعد الصبلة وعدم لبول شهادتهما، ألرب إلى أن ٌؤتوا 

 .(ٔ)"خرةبالشهادة على حمٌمتها خوفًا من عذاب اآل
ٌمول تعالى ذكره: ذلن أدنى أن ٌؤتً الكافرون بالشهادة على  لال ابن عباس:" 

 .(ٕ)"وجهها
 .(ٖ)"ٌمول: ذلن أحَرى أن ٌصدلوا فً شهادتهم لال لتادة:" 

 :ٌعنً {،ذلن أدنى أن ٌؤتوا بالشهادة على وجهها"}عن مماتل بن حٌان لوله: 
 .(ٗ)"الدارٌن

أهل  :أي: هذا الحكم ألرب بهم إلى أن ٌؤتوا بالشهادة على وجهها، ٌعنً لال ابن لتٌبة:" 
 .(٘)"الذمة

هذا الفعل، إذا فعلتم بهم، ألرُب لهم أن ٌصُدلوا فً أٌمانهم، وال  لال الطبري:أي:" 
وا بالحك وال ٌخونوا  .(ٙ)"ٌكتموا، وٌمرُّ

أي: ذلن الذي حكمنا به من رد الٌمٌن، ألرب إلى إتٌان أهل الذمة  لال ابن الجوزي:" 
 .(2)"بالشهادة على ما كانت، وألرب

 .(1)"ألرب أن ال ٌكتموا وال ٌبدلوا لال الجصاص:ٌعنً:" 
ٌمٌموا شهادة المدعً ممام شهادة المدعى  أنٌعنً: ذلن أحرى وأجدر لال السمرلندي:" 

 .(5)"علٌه إذا ظهرت الخٌانة، لكً ال ٌخونا فً الشهادة، وٌؤتٌا بالشهادة على وجهها
ذلن أجدر وأحرى أن ٌؤتً الوصٌان بالشهادة على وجهها وسابر  :أي لال الثعلبً:" 

 .(ٓٔ)"الناس أمثالهم
ٌمٌن أجدر وأحرى أن ٌؤتً الوصٌان أي: ذلن الذي حكمنا به من رد ال لال البؽوي:" 

 .(ٔٔ)"بالشهادة على وجهها وسابر الناس أمثالهم، أي ألرب إلى اإلتٌان بالشهادة على ما كانت
على جهتها الموٌمة التً لم تبدل وال  :معناه {،على وجههالوله تعالى:} لال ابن عطٌة:" 

 .(ٕٔ)"حرفت
ٌولؾ الرجبلن بعد صبلتهما فً دٌنهما، فٌحلفان باهلل:"ال نشتري به ثمًنا  لال السدي:" 

للٌبل ولو كان ذا لربى وال نكتم شهادة هللا إنا إذًا لمن اآلثمٌن، أّن صاحبكم لبهذا أوصى، وأّن 
هذه لتركته". فٌمول لهما اإلمام لبل أن ٌحلفا:"إنكما إن كنتما كتمتما أو خنتما، فضحتكما فً 

ذلن أدنى أن ٌؤتوا بالشهادة }، ولم أجز لكما شهادة، وعالبتكما". فإن لال لهما ذلن، فإّن لومكما
 .(ٖٔ){"على وجهها

                                                             
 .ٕ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٕ٘ٓ/ٔٔ(:ص525ٕٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .ٕ٘ٓ/ٔٔ(:ص51ٕٓٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .ٖٕٗٔ/ٗ(:ص5ٖٙٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .ٕٖٔتؤوٌل مشكل المرآن: (٘)
 .ٕٗٓ/ٔٔالطبري:تفسٌر  (ٙ)
 .55٘/ٔزاد المسٌر: (2)
 .ٕٙٔ/ٗأحكام المرآن: (1)
 .ٕٙٗ/ٔبحر العلوم: (5)
 .ٕٕٔ/ٗالكشؾ والبٌان: (ٓٔ)
 .٘ٔٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٔٔ)
 .ٕٙ٘/ٕالمحرر الوجٌز: (ٕٔ)
 .ٕٙٓ/ٔٔ(:ص51ٕٕٔأخرجه الطبري) (ٖٔ)
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ٌَْمانِِهْم{ ]المابدة : لوله تعالى:  ٌَْماٌن بَْعَد أَ أو خشٌة من  ، أي:"[1ٓٔ}أَْو ٌََخافُوا أَْن تَُرده أَ
هم، فٌفتضح الكاذب الذي ردت ٌمٌنه فً أن ترد الٌمٌن الكاذبة من لَِبل أصحاب الحك بعد حلف

 .(ٔ)"الدنٌا ولت ظهور خٌانته
 .(ٕ)"وأن ٌخافوا العَِمب لال لتادة:" 
 .(ٖ)"فتبطل أٌمانهم، وتإخذ أٌماُن هإالء لال ابن زٌد:" 
 .(ٗ)"فٌحلّفوا على خٌانتهم وكذبهم، فٌفضحوا، أو ٌؽّرموا لال ابن لتٌبة:" 
إذا حلفا ما ؼٌرا وال كتما ثم عثر على شًء من مال المٌت  :ٌعنً لال الجصاص:" 
 .(٘)"عندهما

 .(ٙ)"إذا خافوا رد الٌمٌن وإلزامهم الحك" :أي لال الثعلبً: 
فٌحلفوا على  ،أي: ألرب إلى أن ٌخافوا رد الٌمن بعد ٌمٌنهم على المدعً لال البؽوي:" 

 .(2)"إذا خافوا هذا الحكمخٌانتهم وكذبهم فٌفتضحوا وٌؽرموا فبل ٌحلفون كاذبٌن 
ٌمول: أو ٌخاؾ هإالء األوصٌاء إن عثر علٌهم أنهم استحمُّوا إثًما فً  لال الطبري:أي:" 

أٌمانهم باهلل، أن ترده أٌمانهم على أولٌاء المٌت، بعد أٌمانهم التً عُثِر علٌها أنها كذب، فٌستحمُّوا 
فً أٌمانهم وشهادتهم، مخافةَ الفضٌحة على بها ما اّدعوا لِبَلهم من حمولهم، فٌصدلوا حٌنبٍذ 

ٌِّت وورثته  .(1)"أنفسهم، وحذًرا أن ٌستحّك علٌهم ما خانُوا فٌه أولٌاء الم
ٌعنً: وإن ٌخافوا رد الٌمٌن بعد ٌمٌنهم على المدعٌن; فبل ٌحلفوا على  لال السمعانً:" 

 .(5)"الكذب; خوفا من أن ٌرد الٌمٌن علٌهم، وٌكون ٌمٌنهم أولى
ٌعنً: إذا خافا أن ترد الٌمٌن إلى ؼٌرهما، امتنعا عن الكذب. ولد  ل السمرلندي:"لا 

احتج بعض الناس بهذه اآلٌة بؤن الٌمٌن ترد إلى المدعً، وال حجة له فٌه، ألن رد الٌمٌن حادثة 
أخرى، وهو ظهور الخٌانة منهما. ألن دعوى الثانً دعوى الشرى، ودعوى األول دعوى 

 .(ٓٔ)"الكتمان
ذلن أدنى أن ٌؤتوا بالشهادة على وجهها أو "}عن ابن عباس لوله: أخرج ابن ابً حاتم  

ٌعنً: أولٌاء المٌت فٌستحمون ماله بؤٌمانهم ثم ٌوضع مٌراثه  {،ٌخافوا أن ترد أٌمان بعد أٌمانهم
 .(ٔٔ)"كما أمر هللا وتبطل شهادة الكافرٌن وهً منسوخة

، ٌمول : إن اطُّلع {على أنهما استحمّا إثًما  فإن عُثر}" وأخرج الطبري عن ابن عباس: 
، ٌمول : من األولٌاء ، فحلفا باهلل أّن شهادة {فآخران ٌمومان ممامهما،}على أّن الكافرٌن كذَبا

الكافرٌن باطلة ، وأنا لم نعتد ، فترّد شهادة الكافرٌن ، وتجوز شهادة األولٌاء. ٌمول تعالى ذكره 
 {،الكافرون بالشهادة على وجهها ، أو ٌخافوا أن ترّد أٌمان بعد أٌمانهمذلن أدنى أن ٌؤتً }: 

 .(ٕٔ)"ولٌس على شُهود المسلمٌن ألْسام ، وإنما األلسام إذا كانوا كافرٌن
َ{ ]المابدة : لوله تعالى:  ورالبوه أن  -أٌها الناس-وخافوا هللا  ، أي:"[1ٓٔ}َواتهمُوا َّللاه

 .(ٖٔ)"ٌمانكم ماال حراًماتحلفوا كذبًا، وأن تمتطعوا بؤ

                                                             
 .ٕ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٕ٘ٓ/ٔٔ(:ص51ٕٓٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .ٕ٘ٓ/ٔٔ(:ص51ٕٔٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .ٕٖٔتؤوٌل مشكل المرآن: (ٗ)
 .ٕٙٔ/ٗأحكام المرآن: (٘)
 .ٕٕٔ/ٗالكشؾ والبٌان: (ٙ)
 .٘ٔٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (2)
 .ٕٗٓ/ٔٔتفسٌر الطبري: (1)
 .22/ٕتفسٌر السمعانً: (5)
 .2ٕٗ/ٔبحر العلوم: (ٓٔ)
 .ٖٕ٘ٔ/ٗ(:ص5ٙ٘ٙتفسٌر ابن أبً حاتم) (ٔٔ)
 .ٕ٘ٓ/ٔٔ(:ص525ٕٔأخرجه الطبري) (ٕٔ)
 .ٕ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٖٔ)
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 .(ٔ)"أن تحلفوا أٌمانا كاذبة أو تخونوا أمانة لال البؽوي وابن الجوزي:" 
 .(ٕ)وال تخونوا" لال السمرلندي:أي:" 
وخافوا هللا، أٌها الناس، ورالبوه فً أٌمانكم أن تحلفوا بها كاذبةً، وأن  لال الطبري:أي:" 

 .(ٖ)"تُْذهبوا بها مال من ٌَْحرم علٌكم ماله، وأن تخونوا من اتهمنكم
 .(ٗ)"ثم أمر تعالى بالتموى التً هً االعتصام باهلل لال ابن عطٌة:" 
 .(٘)"وا ما توعظون بهواسمع ، أي:"[1ٓٔ}َواْسَمعُوا{ ]المابدة : لوله تعالى: 
 .(ٙ)"الموعظة"أي: لال البؽوي: 
 .(2)"ما تإمرون به لال السمرلندي:أي:" 
 .(1)"سمع إجابة ولبول لال الزمخشري:أي:" 
 .(5)"واسمعوا ما توصون به سمع إجابة :أي لال البٌضاوي:" 
ٌمول: اسمعوا ما ٌمال لكم وما توعظون به، فاعملوا به، وانتهوا  لال الطبري:" 
 .(ٔٔ)"السمع لهذه األمور المنجٌةب لال ابن عطٌة:أمر:" 
 .(ٕٔ)"اسمعوا ما ٌمال لكم، لابلٌن له، متبعٌن أمر هللا فٌه:أي  لال المرطبً:" 
 .(ٖٔ)المضاة"{، ٌعنً: واتموا هللا واسمعوا"}عن مماتل بن حٌان لوله:  
ُ اَل ٌَْهِدي اْلمَْوَم اْلَفاِسِمٌَن{ ]المابدة : لوله تعالى:  وهللا ال ٌهدي الموم  ، أي:"[1ٓٔ}َوَّللاه

 .(ٗٔ)"الفاسمٌن الخارجٌن عن طاعته
 .(٘ٔ)"ٌعنً: الخابنٌن لال السمرلندي:" 
شٌطاَن ٌمول: وهللا ال ٌوفِّك من فََسك عن أمر ربّه، فخالفه وأطاع ال لال الطبري:" 

 .(ٙٔ)"وعصى ربهه
 .(2ٔ)"ال ٌهدٌهم إلى حجة أو إلى طرٌك الجنة :أي لال البٌضاوي:" 

، من حٌث هم فاسمون، وإال فهو «الموم الفاسمٌن»أخبر أنه ال ٌهدي  لال ابن عطٌة:" 
والمراد الخصوص فٌمن ال  ،عاما «الفاسمٌن»تعالى ٌهدٌهم إذا تابوا، وٌحتمل أن ٌكون لفظ 

 .(1ٔ)"ٌتوب
 .(5ٔ)"إذا خرج من الطاعة إلى المعصٌة :فسك ٌفسك وٌفسك لال المرطبً:" 

 .(ٔ)"، الكاذبٌن، ٌحلفون على الكذب{وهللا ال ٌهدي الموَم الفاسمٌن}لال ابن زٌد:"

                                                             
 .55٘/ٔ، وزاد المسٌر:٘ٔٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٔ)
 .2ٕٗ/ٔبحر العلوم: (ٕ)
 .ٕٙٓ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٕٙ٘/ٕالمحرر الوجٌز: (ٗ)
 .ٕ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .٘ٔٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٙ)
 .2ٕٗ/ٔبحر العلوم: (2)
 .15ٙ/ٔالكشاؾ: (1)
 .1ٗٔ/ٕتفسٌر البٌضاي: (5)
 .ٕٙٓ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .ٕٙ٘/ٕالمحرر الوجٌز: (ٔٔ)
 .ٖٓٙ/ٙتفسٌر المرطبً: (ٕٔ)
 .ٖٕ٘ٔ/ٗ(:ص5ٙ2ٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖٔ)
 .ٕ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٗٔ)
 .2ٕٗ/ٔبحر العلوم: (٘ٔ)
 .ٕٙٓ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٙٔ)
 .1ٗٔ/ٕتفسٌر البٌضاي: (2ٔ)
 .ٕٙ٘/ٕالمحرر الوجٌز: (1ٔ)
 .ٖٓٙ/ٙتفسٌر المرطبً: (5ٔ)
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ولٌس الذي لال ابن زٌد من ذلن عندي بمدفُوعٍ، إال أن هللا تعالى ذكره  لال الطبري:" 
َعمه الخبر بؤنه ال ٌهدي جمٌع الفسهاق، ولم ٌخصص منهم بعًضا دون بعض بخبر وال عمٍل، فذلن 

ص شٌبًا منها ما ٌجب التسلٌُم له، فٌُسلِّم له «الفسك»على معانً  .(ٕ)"كلها، حتى ٌخّصِ
، وٌمال: هدٌتُهُ الطرٌَك والبٌَت (ٖ)بمعنى االرشاد والداللة  «ٌةالهدا»فً الصحاح: و

فتُه به  .(ٗ)هداٌة، أي َعره
 : (ٙ)، فمن ذلن لول الشاعر(٘)لد ٌؤتً فً كبلم العرب: بمعنى التوفٌك :«الهداٌة»و

 َوال أكُونَْن كمن أْوَدى به السهَفرُ      ال تَْحِرَمنًِّ َهَداَن هللا َمْسؤلتًِ     
 : (2)ٌعنى به : وفهمن هللا لمضاء حاجتً. ومنه لول اآلخر 

 فإّن لكّلِ َمماٍم َممَاال          وال تُْعِجلَنًِّ هَداَن الملٌُن       
 فمعلوم أنه إنما أراد : وفمن هللا إلصابة الحك فً أمري.

ُ ال ٌَْهِدي اْلمَْوَم الظهاِلِمٌَن{،  أي:" ال ٌُوفِّمهم ، وال ٌشَرُح ومنه لول هللا جل ثناإه:}َوَّللاه
 .(1)للحك واإلٌمان صدوَرهم"

 :(5) «الهداٌة»وذكر السمٌن الحلبً وجوها فً معنى  
 أحدها: اإلرشاد.
 والثانً: الداللة.

 :(ٓٔ)والثالث: التمدم، ومنه هوادي الخٌل لتمدمها لال امرإ المٌس
 جواحرها فً صرة لم تزٌل           فؤلحمه بالهادٌات ودونه     

 فموله :الهادٌات، أي:  أوابل بمر الوحش.
ٌْنَاهُْم { ]فصلت:  ا ثَُموُد فََهَد  نا لهم.[ . أي بٌّ 2ٔوالرابع: التبٌٌن نحو: }َوأَمه

ٍء َخْلمَهُ ثُمه َهَدى{ ]طه:  ًْ  [ أي ألهمه لمصالحه.ٓ٘والخامس: اإللهام، نحو: } أَْعَطى ُكله َش

 [، أي: داع.2دعاء كموله تعالى: } َوِلكُّلِ لَْوٍم َهاٍد { ]الرعد: والسادس: ال
[ ، والمعنى: مل بملوبنا إلٌن، لال ٙ٘والسابع: ولٌل هو المٌل، ومنه }إنا هدنآ إلٌن{ ]األعراؾ: 

 .(ٔٔ)السمٌن الحلبً:"وهذا ؼلط، فإن تٌن مادة أخرى من هاد ٌهود"
 ن على وجهٌن:لال الحسن بن الفضل: ")الهدى( فً المرآو 

[، ٕ٘الوجه األول: هدى دعاء وبٌان كموله: }َوإِنهَن لَتَْهِدي إِلى ِصراٍط ُمْستَِمٌٍم {]الشورى:
ٌْناهُْم{]فّصلت:2ولوله:}َوِلكُّلِ لَْوٍم هاٍد{]الرعد: ا ثَُموُد فََهَد  [.2ٔ[، و}َوأَمه

[، 5ْٖهِدي َمْن ٌَشاُء{]النحل:الوجه الثانً: هدى توفٌك وتسدٌد كموله: }ٌُِضلُّ َمْن ٌَشاُء َوٌَ 
 .(ٕٔ)["ٙ٘ولوله:}إِنهَن ال تَْهِدي َمْن أَْحبَْبَت{]المصص:

 الفوابد:

                                                                                                                                                                               
 .ٕٙٓ/ٔٔ(:ص51ٖٕٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .2ٕٓ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٖٖٕ٘ ص ،ٙ ج ،: الُهدى: مادة: الصحاح(ٖ)
 .ٖٖٗ/ ٔ( َهَدى) و( َشاءَ ) مادة المنٌر المصباح(ٗ)
 .2ٙٔ/ٔ( انظر: تفسٌر الطبري: ٘)
، من ابٌات لودلة ٓٙٔ/ٔ، وفً أمالً المرتضى:2ٙٔ/ٔمن شواهد الطبري: ( لم أتعرؾ على لابله، والبٌت ٙ)

 األسدي ٌمولها لمعن بن زابدة.
، ولال : " أول من لال ذلن طرفة بن العبد ، فً شعر ٌعتذر فٌه  ٖٕ٘(نسبه المفضل بن سلمة فً الفاخر : 2)

 . ٕ٘ٔ/  ٕإلى عمرو بن هند " ، ولٌس فً دٌوانه ، وانظر أمثال المٌدانً 
 .2ٙٔ/ٔ( تفسٌر الطبري:1)
 .ٖٙ/ٔ(انظر: الدر المصون: 5)
، إذ الرواٌة فٌه )فالحمنا(. وجواحرها،أي: ٖٔ، وانظر: شرح المعلمات السبع للزوزنً: ٕٕ(  دٌوانه: ٓٔ)

 متخلفاتها. لم تزٌل: لم تتفرق.
 .ٖٙ/ٔ( الدر المصون: ٔٔ)
 .5ٔٔ/ٔ( تفسٌر الثعلبً:ٕٔ)
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أنه كلما كان الشًء ألرب إلى استنتاج الصواب والحك بالشهادة فهو أَْولى أن ٌُتهبع;  -ٔ
َهاَدةِ َعلَى َوْجِهَها{; ألن  :لموله اإلنسان إذا فِهم أن من ورابه }ذَِلَن أَْدنَى أَْن ٌَؤْتُوا بِالشه

ى الصدق فٌما شهد  أُناًسا سٌمومون برد شهادته واإللسام على بُطبلنها فبل بد أن ٌتحره
 .به

 :ومن فوابد هذه اآلٌة الكرٌمة: وجوب تموى هللا والسمع والطاعة له; لموله تعالى  -ٕ
َ َواْسَمعُوا{، ومعنى }اْسَمعُوا{ هنا: استجٌبو  .ا، كما سبك أًٌضا فً الشرح}َواتهمُوا َّللاه

ومن فوابد اآلٌة الكرٌمة: أن هللا سبحانه أخبر بؤنه ال ٌهدي الموم الفاسمٌن; أي:  -ٖ
  .الخارجٌن عن طاعته، وخبر هللاِ ِصدقٌ 

ومن فوابد اآلٌة: أن إضبلل من ضل لٌس لمجرد المشٌبة; بل لوجود العلة التً كانت  -ٗ
ُ اَل ٌَْهِدي اْلَمْوَم اْلفَاِسِمٌَن{ تعالى:سبباً فً إضبلل هللا العبد; لموله   .}َوَّللاه

ومنها: الرد على المدرٌة الذٌن لالوا: إن العبد مستمل بعمله. ال عبللة إلرادة هللا تعالى  -٘
ُ اَل ٌَْهِدي اْلمَْوَم اْلفَاِسِمٌَن{ :به; لموله تعالى  .}َوَّللاه

 .كن فْسك الكافر أشد وأفحشوتجدر اإلشارة بؤن الفاسك ٌشمل الكافر والعاصً، ول -ٙ
 نوعان:والفسك 

 وفسك ال ٌخرج عن اإلسبلم -فسك ٌخرج عن اإلسبلم، والثانً:  -: أحدهما
: " كل شًء نسبه هللا إلى ؼٌر أهل اإلسبلم من اسم -رضً هللا عنهما  -لال ابن عباس 

سبلم فإنما مثل خاسر، ومسرؾ، وظالم، وفاسك، فإنما ٌعنً به الكفر، وما نسبه إلى أهل اإل
 .(ٔ)ٌعنً به الذّنب " 

ولد روي عن ابن عباس وطاووس وعطاء وؼٌر واحد من أهل العلم، لالوا: "كفر دون 
 .(ٕ)كفر، وفسوق دون فسوق " 

لال دمحم بن نصر المروزي رحمه هللا: " والفسك فسمان: فسك ٌنمل عن الملة، وفسك ال 
 .(ٖ)من المسلمٌن فاسمًا"ٌنمل عن الملة، فٌسمى الكافر فاسًما، والفاسك 

وها هنا أمر مهّم ال بد من التنوٌه به، وهو أن اإلٌمان لما كان شعباً متعّددة كما أخبر 
، فإن ما ٌمابله وٌضاده كذلن، فالكفر (ٗ)الّصادق المصدوق ملسو هيلع هللا ىلص فً حدٌث شعب اإلٌمان 

وكذا النفاق، والشرن،  ما ٌُخرج من الملّة، ومنه كفر دون كفر، شعب ومراتب، فمنه
ٌّز به أهل السنة عن المبتدعة من الوعٌدٌة  والفسك، والظلم، وهذا أصل عظٌم تم

 .(٘)والمرجبة
 المرآن

ُم اْلؽٌُُوِب ) ُسَل فٌََمُوُل َماذَا أُِجْبتُْم لَالُوا اَل ِعْلَم لَنَا إِن َن أَْنَت َعال  ُ الرُّ ({ 4ٓٔ}ٌَْوَم ٌَْجَمُع ّللا 
 [5ٓٔ ]المائدة :
 التفسٌر:

ٌوم المٌامة ٌوم ٌجمع هللا الرسل علٌهم السبلم، فٌسؤلهم عن جواب أممهم  -أٌها الناس-واذكروا 
لهم حٌنما دعوهم إلى التوحٌد فٌجٌبون: ال علم لنا، فنحن ال نعلم ما فً صدور الناس، وال ما 

 أحدثوا بعدنا. إنن أنت علٌم بكل شًء مما خفً أو ظهر.
سَُل{ ]المابدة : }ٌَ لوله تعالى:  ُ الرُّ ٌوم  -أٌها الناس-واذكروا  [، أي:"5ْٓٔوَم ٌَْجَمُع َّللاه

 .(ٙ)المٌامة ٌوم ٌجمع هللا الرسل علٌهم السبلم"

                                                             
 .(٘ٓٔ/ ٔ) للسٌوطً المنثور والدرر ،(ٕٗٔ/ ٔ) جرٌر ابن تفسٌر: انظر(ٔ)
 .اإلٌمان كتاب السنن، فً الترمذي أخرجه(ٕ)
 .(ٕٙ٘/ ٕ) الصبلة لدر تعظٌم(ٖ)
 األذى إماطة وأدناها هللا إال إله ال لول أعبلها شعبة وستون بضع اإلٌمان»: وسلم علٌه هللا صلى لوله وهو(ٗ)

 .(ٖ٘) ح اإلٌمان كتاب ومسلم،(. 5) ح اإلٌمان كتاب البخاري، أخرجه «.. الطرٌك عن
 .(1٘ - ٖ٘) ص المٌم البن الصبلة كتاب: انظر(٘)
 .ٕٙٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
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 .(ٔ)لال الواحدي:" أَْي: اذكروا ذلن الٌوم" 
 .(ٕ)لال ابن عاشور:أي:" اذكر ٌوم ٌجمع هللا الرسل" 
لٌس الختصاص الجمع بهم دون األمم، بل لال الماسمً:" تخصٌص الرسل بالذكر  

إلبانة شرفهم وأصالتهم واإلٌذان بعدم الحاجة إلى التصرٌح بجمع ؼٌرهم، بناء على ظهور 
 .(ٖ)كونهم أتباعا لهم"

 ومعنى المسؤلة من هللا تعالى للرسل تكون على جهة التوبٌخ للذٌن لال الزجاج:" 
ِ ذَْنٍب لُتَِلْت{ ]التكوٌر :  (1َمْوُءوَدةُ سُبَِلْت)أرسلوا إلٌهم، كما لال عز وجل: }َوإِذَا الْ  -1بِؤَّي

[...فإنما تسؤل لٌوبخ لاتلوها ...أما نصب }ٌوم{ فمحمول على لوله:}واتموا هللا واسمعوا{ أي، 5
ٌْبًا{ ]البمرة  واتموا ٌوم ٌجمع هللا الرسل، كما لال: : }َواتهمُوا ٌَْوًما اَل تَْجِزي نَْفٌس َعْن نَْفٍس َش

ٗ1"](ٗ). 
وفً الصحٌح فً حدٌث الشفاعة: "إن ربً ؼضب الٌوم ؼضبا لم ٌؽضب لبله مثله، 

 .(٘)ولن ٌؽضب بعده مثله"
عن أبً أسامة الباهلً:" أن رجبل لال: ٌا رسول هللا كم كان الرسل. لال: ثبلثمابة 

 .(ٙ)وخمسة عشر"
فٌسؤلهم: ما الذي أجابتكم به  أي:"[، 5ٓٔ}فٌََمُوُل َماذَا أُِجْبتُْم{ ]المابدة : لوله تعالى: 
 .(2)أممكم؟"
لال الطبري:" ٌعنً به: ما الذي أجابتكم به أممكم، حٌن دعوتموهم إلى توحٌدي،  

 .(1)واإللرار بً، والعمل بطاعتً، واالنتهاء عن معصٌتً؟"
لال الماسمً:أي:" ما الذي أجابكم من أرسلتم إلٌهم؟ ففٌه إشعار بخروجهم عن عهدة  

ة، إذا لم ٌمل: هل بلؽتم رساالتً؟ وفً توجٌه السإال إلٌهم. والعدول عن إسناد الجواب الرسال

 .(5)من اإلنباء عن شدة الؽضب اإللهً ما ال ٌخؾ" -إلى لومهم بؤن ٌمال: ماذا أجابوا
والمراد من السإال توبٌخ أممهم، وإلامة الحجة على الكافرٌن  لال دمحم رشٌد رضا:" 

منهم، والمعنى أي إجابة أجبتم، أإجابة إٌمان وإلرار أم إجابة كفر واستكبار؟ فهو سإال عن نوع 
 .(ٓٔ)اإلجابة ال عن الجواب ماذا كان"

، ولٌل: لال أبو السعود:" أي: أي إجابة أجبتم من جهة أممكم: إجابة لبول أو إجابة رد؟ 
بؤي جواب أجبتم وعلى التمدٌرٌن ففً توجٌه السإال عما صدر عنهم وهم شهود إلى الرسل 
علٌهم السبلم كسإال الموءودة بمحضر من الوابد والعدول عن إسناد الجواب إلٌهم بؤن ٌمال ماذا 

 .(ٔٔ)أجابوا من األنباء عن كمال تحمٌر شؤنهم وشدة الؽٌظ والسخط علٌهم ما ال ٌخفً"
 .(ٕٔ)ال علم لنا إِلى جنب علمن" [، أي:"5ٓٔ}لَالُوا اَل ِعْلَم لَنَا{ ]المابدة : له تعالى:لو 
 .(ٖٔ)لال الثعلبً:" أي فٌمولون: ال علم لنا" 

                                                             
 .ٖٔٗالوجٌز: (ٔ)
 .2/51التحرٌر والتنوٌر: (ٕ)
 .15ٕ/ٗمحاسن التؤوٌل: (ٖ)
 .1ٕٔ/ٕمعانً المرآن: (ٗ)
عن أبً  25٘ٔأرسلنا نوحا إلى لومه، حدٌث باب لول هللا عز وجل: ولمد  -ٖأخرجه البخاري فً: األنبٌاء، (٘)

 .1ٕٖو  2ٕٖهرٌرة، وأخرجه مسلم فً: اإلٌمان، حدٌث 
 .ٖٕ٘ٔ/ٗ(:ص5ٙ5ٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .ٖٗٗصفوة التفاسٌر: (2)
 .ٕٓٔ-5ٕٓ/ٔٔتفسٌر الطبري: (1)
 .15ٕ/ٗمحاسن التؤوٌل: (5)
 .ٕٕٓ/2تفسٌر المنار: (ٓٔ)
 .5ٖ/ٖتفسٌر أبً السعود: (ٔٔ)
 .ٖٗٗصفوة التفاسٌر: (ٕٔ)
 .ٕٕٔ/ٗالكشؾ والبٌان: (ٖٔ)
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لال أبو السعود:" وصٌؽة الماضً فً لوله:}لالوا{، للداللة على التمرر والتحمك كما فً  
[، ونظابرهما، وإنما ٌمولون ذلن ٗٗأَْصَحاَب{ ]األعراؾ :  }َوَناَدى أَْصَحاُب اْلَجنهةِ  لوله تعالى :

تفوٌضا لؤلمر إلى علمه تعالى وإحاطته بما اعتراهم من جهتهم من مماساة األهوال ومعاناة 
 .(ٔ)الهموم واألوجال وعرضا لعجزهم عن بٌانه لكثرته وفظاعته"

 ستة تاوٌبلت:[، 5ٓٔ}لَالُوا اَل ِعْلَم لَنَا{ ]المابدة : لوله تعالى:وفً 
أحدها : لم ٌكن ذلن إنكاراً ِلَما علموه، ولكن ذهلوا عن الجواب من هول ذلن الٌوم ثم أجابوا 

، وروي عن (٘)، وإسحاق بن خلؾ(ٗ)، والسدي(ٖ)، ومجاهد(ٕ)بعدما ثابت عمولهم ، لاله الحسن
 .(2)، واختاره الواحدي(ٙ)ابن عباس نحوه

 فإن لال لابل: كٌؾ ٌمولون: ال علم لنا، ولد علموا ما أجابوا؟  لال السمعانً:" 
لٌل: إن جهنم تزفر زفرة تذهل بها عمولهم; فٌمولون من شدة الفزع: ال علم لنا; ثم ٌرد 

 .(1)علٌهم عمولهم، فٌخبرون بالجواب" -تعالى  -هللا 
عبلم  لال بعضهم: لو كانت عزبت أفهامهم لم ٌمولوا: }إنن أنتلال الزجاج:" 

 .(5)الؽٌوب{"
 .(ٓٔ)-فً لوله اآلخر–والثانً : ال علم لنا إال ما علمتنا ، لاله مجاهد 

 .(ٔٔ)، لاله ابن عباسعلٌم أنت أعلَُم به منهاوالثالث : ال علم لنا إال 
والرابع : ال علم لنا بما أجاب به أممنا ، ألن ذلن هو الذي ٌمع علٌه الجزاء ، ذكره المارودي 

ً عن الحسن   .(ٖٔ)، وذكر الزجاج عن بعضهم نحوه(ٕٔ)أٌضا
والخامس : أن معنى لوله :}َماذَا أُِجْبتُْم{، أي:ماذا عملوا بعدكم ، }لَالُواْ الَ ِعْلَم لَنَا إِنهَن أَْنَت َعبلهُم 

 .(ٗٔ)اْلؽٌُُْوِب{، لاله ابن جرٌج
د، وأن أمرهم ولٌل: معناه: ال علم بعالبة أمرهم، وبما أحدثوا من بع لال السمعانً:"

 على ماذا ختم، وعلى هذا دل شٌبان: 
 أحدهما: من اآلٌة لوله }إنن أنت عبلم الؽٌوب{. 

 -ٌسلن بطابفة من أصحابً ذات الشمال »والثانً: ما روى صحٌحا عن رسول هللا أنه لال: 
 : إنن ال-تبارن وتعالى  -فؤلول: ٌا رب، أصحابً أصحابً، فٌمول هللا  -ٌعنً ٌوم المٌامة 

تدري ما أحدثوا بعدن، إنهم لم ٌزالوا مرتدٌن على أعمابهم منذ فارلتهم. فؤلول ما لال العبد 
ٌِْهْم َوأَْنَت  لٌَِب َعلَ ٌْتَنًِ كُْنَت أَْنَت الره ا تََوفه ٌِْهْم َشِهًٌدا َما ُدْمُت فٌِِهْم فَلَمه َعلَى ُكّلِ الصالح:}َوكُْنُت َعلَ

ٍء َشِهٌٌد{ ًْ  .(ٕ)"(ٔ)«(٘ٔ)َش

                                                             
 .5ٖ/ٖتفسٌر أبً السعود: (ٔ)
 .ٕٓٔ/ٔٔ(:ص512ٕٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .ٕٓٔ/ٔٔ(:ص511ٕٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .ٕٓٔ/ٔٔ(:ص51ٕٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .ٖٕٙٔ/ٗ(:ص52ٗٙانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (٘)
 ، وفٌه:" }ٌوم ٌجمع هللا الرسل فٌمول ماذا أجبتم لالوا:ٖٕ٘ٔ/ٗ(:ص52ٓٙانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٙ)

ال علم لنا{، لال: ثم ٌرد هللا علٌهم عمولهم فٌكونون هم الذٌن ٌسؤلون. ٌمول هللا: }فلنسبلن الذٌن أرسل إلٌهم 
 ولنسبلن المرسلٌن{".

 .ٖٔٗانظر: الوجٌز: (2)
 .22/ٕنً:تفسٌر السمعا (1)
 .1ٕٔ/ٕمعانً المرآن: (5)
 .ٕٔٔ/ٔٔ(:ص515ٕٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .ٕٔٔ/ٔٔ(:ص55ٕٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .ٖٕٙٔ/ٗانظر: النكت والعٌون: (ٕٔ)
 .1ٕٔ/ٕانظر: معانً المرآن: (ٖٔ)
 .ٕٔٔ/ٔٔ(:ص55ٕٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗٔ)
 [.2ٔٔ]المابدة: (٘ٔ)
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تؤوٌل ال معنَى له، ألن األنبٌاء لم ٌكن عندها من العلم بما ٌَحُدث  لال الطبري:هذا" 
ا عملت األمم بعدها واألمر كذلن، فإنما ٌمال لها:  بعدها إال ما أعلمها هللا من ذلن، وإذا سبلت َعمه

ٌّاهم فنان أنه كابن منهم بعدن؟ وظاهُر َخبر هللا تعالى ذكره عن مسؤلته إ ، ٌدّل على ؼٌر ماذا َعره
 .(ٖ)ذلن"

ٌعنً: ال علم لنا بما كان فً للوبهم من اإلٌمان بن وؼٌره، إنما علمنا بما أظهروه من  والسادس:
اإللرار باللسان }إنن أنت عبلم الؽٌوب{، فمٌل له: ٌطالبهم بحمٌمة ما فً للوب األمة؟ فمال: ال، 

 ٌظهر إال بحمٌمة الباطن، فؤجابوا وإنما ولع السإال بنفسه إٌاهم عن حمٌمة الظاهر الذي ال
 .(ٗ)باإلشارة إلى رد العلم إلٌه. لاله التستري

ال علم لنا، إال علم أنت أعلم به منّا،  هو لول ابن عباس، أي:" -وهللا أعلم-والصواب 
ألنه تعالى ذكره أخبر عنهم أنهم لالوا:}ال علم لنا إنهن أنَت عبلم الؽٌوب{، أي: إنن ال ٌخفى 

ِ العلوم وجلٌِّها. فإنما َنفى الموُم أن ٌكون لهم بما علٌن م ًّ ا عندنا من علم ذلن وال ؼٌره من خف
سُبلوا عنه من ذلن علم ال ٌعلمه هو تعالى ذكره ال أنههم نَفَوا أن ٌكونوا علموا ما شاهُدوا. كٌؾ 

م به األمم، ٌجوز أن ٌكون ذلن كذلن، وهو تعالى ذكره ٌخبر عنهم أنههم ٌُْخبرون بما أجابته
وأنهم ٌْستشهدون على تبلٌؽهم الرسالة شهداء، فمال تعالى ذكره: }وكذلن جعلناكم أمة وسطا 

 .(٘)["ٖٗٔلتكونوا شهداء على الناس وٌكون الرسول علٌكم شهٌدا{ ]سورة البمرة:
 :(ٙ)فإن لٌل : فلم سؤلهم عما هو أعلم به منهم ؟ فعلٌه جوابان

 مهم ما لم ٌعلموا من كفر أممهم ونفالهم وكذبهم علٌهم من بعدهم .أحدهما : أنه إنما سؤلهم لٌعل
 والثانً : أنه أراد أن ٌفضحهم بذلن على األشهاد لٌكون ذلن نوعاً من العموبة لهم .

، بالنصب على النداء أو االختصاص بالمدح على أن الكبلم لد «عبلم الؽٌوب»ولرىء: 
 .(2)لمنعوت بنعوت كمالن المعروؾ بذلنتم عند لوله تعالى: }أنت{، أي: إنن أنت ا

ُم اْلؽٌُُوِب{ ]المابدة : لوله تعالى:  إنن أنت علٌم بكل شًء مما  [، أي:"5ٓٔ}إِنهَن أَْنَت َعبله
 .(1)خفً أو ظهر"

لال أبو السعود:" تعلٌل لذلن، أي: فتعلم ما أجابوا وأظهروا لنا وما لم نعلمه مما  
للشكاة ورد لؤلمر إلى علمه تعالى بما لموا من لبلهم من أضمروه فً للوبهم وفٌه إظهار 

الخطوب وكابدوا من الكروب والتجاء إلى ربهم فً االنتمام منهم ولٌل المعنى ال علم لنا بما 
أحدثوا بعدنا وإنما الحكم للخاتمة ورد ذلن بؤنهم ٌعرفونهم بسٌماهم فكٌؾ ٌخفى علٌهم أمرهم 

 .(5)عضهم كانوا فً زمانهم على الحك ثم صاروا كفرة"وأنت خبٌر بؤن مرادهم حٌنبذ أن ب
ٌعنً أنه لٌس بنفً لعلمهم بإطبلق وإنما هو نفً لعلم اإلحاطة  لال دمحم رشٌد رضا:" 

الذي هو خاص بالخبلق العلٌم; إذ الرسل كانوا ٌعلمون ظاهر ما أجٌبوا به من مخاطبٌهم وال 

                                                                                                                                                                               
 2٘ٔ/ٔٔ، وإسناده صحٌح على شرط الشٌخٌن، وأخرجه ابن أبً شٌبة ٓٔ-5/ٗ(:ص5ٕٙٓأخرجه أحمد) (ٔ)
من طرٌك وكٌع، بهذا اإلسناد، ورواٌة ابن أبً شٌبة  2ٔٔ/ٗ( ، والنسابً 1٘( )1ٕٙٓ، ومسلم )2ٕٗ/ٖٔو

 مختصرة.
 ( من طرٌك دمحم بن جعفر، به.2ٖٗ2( ، وابن حبان )1٘( )1ٕٙٓ( ، ومسلم )ٕٕٙ٘وأخرجه البخاري )

( ، 1٘( )1ٕٙٓ( ، ومسلم )2ٗٓٗ( و )ٕ٘ٙٗ( ، والبخاري )1ٕٕٓ( ، والدارمً )1ٖٕٙأخرجه الطٌالسً )و
من طرق عن شعبة، به. ولد تمدم مختصرا برلم  5ٖ٘، والبٌهمً فً "األسماء والصفات" ص 2ٔٔ/ٗوالنسابً 

 .( 2ٕٖٕ( و )1ٕٕٕ( و )1ٕٕٔ( ، وسٌؤتً برلم )5ٖٔٔ)
 .21-22/ٕتفسٌر السمعانً: (ٕ)
 .ٕٕٔ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٓٙتفسٌر التستري: (ٗ)
 .ٕٕٔ-ٕٔٔ/ٔٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .21/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٙ)
 .5ٗ/ٖانظر: تفسٌر أبً السعود: (2)
 .ٕٙٔالتفسٌر المٌسر: (1)
 .5ٗ/ٖتفسٌر أبً السعود: (5)
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إال ما ٌوحٌه تعالى إلٌهم من ذلن، وهو للٌل  ٌعلمون بواطنهم، وال حال من لم ٌروه من أممهم،
من كثٌر; ولذلن فمرنوا نفً العلم عنهم بإثبات المبالؽة فً علم الؽٌب له تعالى، فإن صٌؽة " 
عبلم " معناها كثٌر العلم، أي بكثرة المعلومات، وإال فعلمه واحد محٌط بكل شًء إحاطة كاملة. 

التؤنٌث، لال تعالى لنوح علٌه السبلم « تاء»فٌه من ، ولعله لما «العبلمة»وال ٌوصؾ تعالى بـ
ٌَْس َلَن بِِه ِعْلٌم{ ]هود :  [،  ولال ٙٗلما سؤل ربه أن ٌنجً ولده من الطوفان: }فَبَل تَْسؤَْلِن َما لَ

ْن َحْولَكُْم ِمَن اأْلَْعَراِب ُمنَافِمُوَن َوِمْن أَْهِل اْلَمدِ  ٌنَِة َمَرُدوا لخاتم رسله علٌه الصبلة والسبلم: }َوِممه
 .(ٔ)[ "َٔٓٔعلَى النِّفَاِق اَل تَْعلَُمُهم{ ]التوبة : 

 الفوابد:
 شدة هول ٌوم المٌامة وصعوبة المولؾ حتى إن الرسل لٌذهلون. -ٔ
ومن الفوابد: تمام لدرة هللا تبارن وتعالى، وذلن بجمعه الرسل فً ذلن المولؾ العظٌم  -ٕ

واإلبل وؼٌرها، فٌجمع هللا الرسول سبحانه الذي ٌختلط فٌه اآلدمٌون والوحوش والسباع 
 وتعالى بمدرته وإذنه.

ومن فوابد هذه اآلٌة الكرٌمة: فضٌلة الرسل علٌهم الصبلة والسبلم، حٌث إن هللا سبحانه  -ٖ
وتعالى ٌعتنً بهم هذا االعتناء; حتى إنه ٌسؤلهم ٌوم المٌامة فً هذا المشهد العظٌم: ماذا 

 ا إلببلؼهم الرسالة.أُجٌبوا؟ تكرًٌما لهم وإظهارً 
ومن فوابد هذه اآلٌة الكرٌمة: تؤدُّب الرسل علٌهم الصبلة والسبلم مع هللا عز وجل،   -ٗ

 .}اَل ِعْلَم لَنَا{ هذا وجه :حٌث لالوا
  .الوجه الثانً: أنهم عرفوا لدر أنفسهم; وأنهم ال ٌعلمون الؽٌب
ٌبًا حسب االحتماالت التً الوجه الثالث: أنهم علموا أن األمم بعدهم ال ٌعلمون عنها ش

 }اَل ِعْلَم لَنَا{. :ذكرناها فً وجه لوله

ومن فوابد هذه اآلٌة الكرٌمة: إثبات علم الؽٌب هلل عز وجل; لمول الرسل علٌهم الصبلة  -٘
ُم اْلؽٌُُوِب{ ٌعنً: ال ؼٌرن، والكهنة  والسبلم، وهذا المول إجماع منهم }إِنهَن أَْنَت َعبله

لمستمبل، لكنهم لهم أناس من الجن ٌستمعون الوحً، وٌسترلونه، ٌخبرون عن مؽٌبات ا
وٌلمونه إلى الكاهن، وٌضٌؾ الكاهن إلٌه كذبات كثٌرة، وٌصدق بكلمة واحدة، وهذا ال 
ٌنافً المول بؤن هللا عبلم الؽٌوب وحده; ألن هللا تعالى لال فً هإالء الذٌن ٌسترلون 

}إِاله َمِن  :[ فاستثنى هللا عز وجل، لال1ْٔمَع{]الحجر }إِاله َمِن اْستََرَق السه  :السمع لال
  اْستََرَق السهْمَع فَؤَتْبَعَهُ ِشَهاٌب ُمِبٌٌن{.

 
 المرآن

ٌَْن َوَعلَى َواِلَدتَِن إِْذ أٌَ ْدتَُن بُِروحِ اْلمُدُ  ُ ٌَا ِعٌَسى اْبَن َمْرٌََم اْذكُْر نِْعَمِتً َعلَ ُم }إِْذ لَاَل ّللا  ِ  تَُكلِّ
ْنِجٌَل َوإِْذ تَْخلُُك مِ  ٌِن الن اَ  فًِ اْلَمْهِد َوَكْهاًل َوإِْذ َعل ْمتَُن اْلِكتَاَب َواْلِحْكَمةَ َوالت ْوَراةَ َواإْلِ َن الّطِ
ًٌْرا بِِإْذنًِ َوتُْبِرُئ اْْلَْكَمهَ َواْْلَْبَرَص بِِإذْ  ٌِْر بِِإْذنًِ فَتَْنفُُخ فٌَِها فَتَكُوُن َط ٌْئَِة الط  نًِ َوإِْذ تُْخِرُج َكَه
ُهْم إِْن َهذَا إِال  اْلَمْوتَى بِِإْذنًِ َوإِْذ َكفَْفُت بَنًِ إِْسَرائٌَِل َعْنَن إِْذ ِجئْتَُهْم بِاْلبٌَِّنَاِت فَمَاَل ال ِذٌَن َكفَُروا ِمنْ 

 [ٓٔٔ({ ]المائدة : ِٓٔٔسْحٌر ُمبٌٌِن )
 التفسٌر:

م اذكر نعمتً علٌن إذ خلمتن من ؼٌر أب، وعلى والدتن إذ لال هللا ٌوم المٌامة: ٌا عٌسى بن مرٌ
اه  حٌث اصطفٌتها على نساء العالمٌن، وبرأتها مما نُِسب إلٌها، ومن هذه النعم على عٌسى أنه لوه
وأعانه بجبرٌل علٌه السبلم، ٌكلم الناس وهو رضٌع، وٌدعوهم إلى هللا وهو كبٌر بما أوحاه هللا 

هللا تعالى علهمه الكتابة والخط بدون معلم، ووهبه لوة الفهم واإلدران، إلٌه من التوحٌد، ومنها أن 
وَعلهمه التوراة التً أنزلها على موسى علٌه السبلم، واإلنجٌل الذي أنزل علٌه هداٌة للناس، ومن 
ر من الطٌن كهٌبة الطٌر فٌنفخ فً تلن الهٌبة، فتكون طًٌرا بإذن هللا، ومنها  هذه النعم أنه ٌصّوِ

                                                             
 .ٖٕٓ/2تفسٌر المنار: (ٔ)
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ٌشفً الذي ُوِلد أعمى فٌبصر، وٌشفً األبرص، فٌعود جلده سلًٌما بإذن هللا، ومنها أنه ٌدعو  أنه
ًَ الموتى فٌمومون من لبورهم أحٌاء، وذلن كله بإرادة هللا تعالى وإذنه، وهً  هللا أن ٌحٌ

ره هللا جل وعبل نعمته علٌه إذ منع بن ً معجزات باهرة تإٌد نبوة عٌسى علٌه السبلم، ثم ٌذّكِ
وا بمتله، ولد جاءهم بالمعجزات الواضحة الدالة على نبوته، فمال الذٌن كفروا  إسرابٌل حٌن همُّ

 منهم: إنه ما جاء به عٌسى من البٌنات سحر ظاهر.
ٌَْن َوَعلَى َواِلَدتَِن{ ]المابدة :   ُ ٌَا ِعٌَسى اْبَن َمْرٌََم اْذكُْر نِْعَمتًِ َعلَ لوله تعالى:}إِْذ لَاَل َّللاه

[، أي:" إذ لال هللا ٌوم المٌامة: ٌا عٌسى بن مرٌم اذكر نعمتً علٌن إذ خلمتن من ؼٌر أب، ٓٔٔ
 .(ٔ)وعلى والدتن حٌث اصطفٌتها على نساء العالمٌن، وبرأتها مما نُِسب إلٌها"

 .(ٕ)لال السمعانً:" أمره بشكر النعمة" 
ان آٌة وداللة لاطعة على أي : فً خلمً إٌان من أم ببل ذكر ، وجعلً إٌ لال ابن كثٌر:" 

كمال لدرتً على األشٌاء } َوَعلى َواِلَدتَِن{ حٌث َجعلتَُن لها برهانًا على براءتها مما نسبه 
 .(ٖ)الظالمون الجاهلون إلٌها من الفاحشة"

وإنما ذكهر هللا عٌسى علٌه السبلم نعمته علٌه على والدته ، وإن كان لهما ذاكراً 
 :(ٗ)ألمرٌن

ٌَّزه به من علو المنزلة .أحدهما :   لٌتلو على األمم ما خصه به من الكرامة وَم
 والثانً : لٌإكد به حجته وٌرد به جاحده .

ولٌل: لما لال هللا تعالى لعٌسى :}اذكر نعمتً علٌن{، كان ٌلبس  لال الزمخشري:" 
خرب، وال الشعر وٌؤكل الشجر وال ٌدخر شٌبا لؽد ٌمول: مع كل ٌوم رزله، لم ٌكن له بٌت فٌ

 .(٘)ولد فٌموت، أٌنما أمسى بات"
[، أي:" أي حٌن لّوٌتن بالروح ٓٔٔلوله تعالى:}إِْذ أٌَهْدتَُن بُِروِح اْلمُُدِس{ ]المابدة :  

 .(ٙ)علٌه السبلم"« جبرٌل»الطاهرة الممدسة 
 .(2)لال المرطبً:" }إذ أٌدتن{، ٌعنً: لوٌتن، مؤخوذ من األٌد وهو الموة" 
فمكث فً رسالته ثبلثٌن شهرا ثم رفعه  -علٌه السبلم-عنً: لوٌتن، بجبرٌل لال البؽوي:ٌ 
 .(1)هللا إلٌه"
ًٌا داعًٌا إلى هللا لال ابن كثٌر:} ُروحِ اْلمُُدِس{: "  وهو جبرٌل ، علٌه السبلم ، وجعلتن نب

فً صؽرن وكبرن ، فؤنطمتن فً المهد صؽًٌرا ، فشهدت ببراءة أمن من كل عٌب ، واعترفت 
 .(5)بالعبودٌة ، وأخبرت عن رسالتً إٌان ودعوتن إلى عبادتً"لً 

ٌعنً لوٌتن ، مؤخوذ من األٌد وهو الموة ، وروح المدس جبرٌل ،  لال الماوردي:" 
 والمدس هو هللا تعالى تمدست أسماإه، وتؤٌٌده له من وجهٌن :

 أحدهما : تموٌته على أمر دٌنه .
 .(ٓٔ)والكافرٌن له"والثانً : معونته على دفع ظلم الٌهود 

 :(ٔٔ)الموة، ٌمال: أٌَهَده وآٌده: إذا لواه، لال امرإ المٌس«: اآلد»و« األٌد»و

                                                             
 .ٕٙٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .21/ٕتفسٌر السمعانً: (ٕ)
 .ٖٕٕ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 ٕٖٙ/ٙ، وتفسٌر المرطبً:25/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٗ)
 .5ٔٙ/ٔالكشاؾ: (٘)
 .ٖٗٗصفوة التفاسٌر: (ٙ)
 .ٕٖٙ/ٙتفسٌر المرطبً: (2)
 .ٙٔٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (1)
 .ٖٕٕ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (5)
 .25/ٕ:النكت والعٌون (ٓٔ)
 .ٓٗٔ/ ٖ)مادة أٌد(. "المعجم المفصل"  15ٔ/ ٔ، "لسان العرب" ٓٙ(ٌصؾ نخٌبًل، انظر "دٌوانه" ص ٔٔ)
 ، وفٌه: وإٌاد كل شًء: ما ٌموى به من جانبٌه، وهما إٌاداه.15ٔ/ ٔ، "اللسان" 5ٙ/ ٔ( ٌنظر "تهذٌب اللؽة" ٗ)



ٖٕٖ 
 

 فَؤَثهْت أََعالٌه وآَدْت أُصولُه                      ومال بمُْنٌَاٍن من البُْسِر أحمرا
لال  ،  ٌمال منه : أٌدن هللا، أي لوان،(ٔ)أي: لوٌت وإٌاد كل شًء: ما ٌَْمَوى به 

 :  (ٕ)العجاج
 من أن تبدلت بآدي آدا                لم ٌن ٌنآد فؤمسى انآدا

 :(ٖ)ٌعنً : بشبابً لوة المشٌب، ومنه لول اآلخر  
 إن المداح إذا اجتمعن فرامها              بالكسر ذو َجلَد وبطش أٌِّد

 .(ٗ)ٌعنً باألٌد : الموي 
 [، على وجوه:12مُُدِس{]البمرة:واختلؾ أهل التفسٌر فً معنى }ُِروحِ الْ   

، والربٌع بن (ٙ)والمدس: الطهارة، هو لول لتادة (٘)المول األول:أنه جبرٌل علٌه السبلم
، وإسماعٌل (ٔٔ)، وعطٌة العوفً(ٓٔ)، ودمحم ابن كعب المرظً(5)، والضحان(1)، والسدي(2)أنس

، (٘ٔ)والطبري، (ٗٔ). واختاره الزجاج(ٖٔ)، و شهر بن حوشب األشعري(ٕٔ)أبً خالد
 وؼٌرهم.

 .(2ٔ): "اللهم أٌد حسان بروح المدس كما نافح عن نبٌن"-ملسو هيلع هللا ىلص-وٌإٌده لوله 
 : (1ٔ)ومنه لول حسان 

                                                             

 .15ٔ/ ٔ، "اللسان" 5ٙ/ ٔ(تهذٌب اللؽة" ٔ)
فً خبر ، ورواه :  5ٖ، وأمالً الزجاجً :  ٙٗ، واللسان )آود( )أٌد( ومجاز المرآن :  2ٙ: (زٌادة دٌوانه ٕ)

 "فإن تبدلت بآدي آدا".
 والمعاد : المواعد من النساء ، جمع على جمع المذكر ، كما لال المطامً : 

 أبصارهن إلى الشبان مابلة                 ولد أراهن عنً ؼٌر صداد
 .ٌعنً : ؼٌر صواد 

لعبد الملن بن مروان ، والصواب أنه لعبد هللا بن عبد األعلى ابن أبً عمرة  -من أبٌات  -(ٌنسب البٌت ٖ)
 ترجمته( 5ٖٙ/ وسمط الآللا :  ٕٕ:  ٗالشٌبانً . مولى بنً شٌبان )تارٌخ الطبري 

 .ٕٖٓ-5ٖٔ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري:ٗ)
، النكت والعٌون للماوردي: ٕٖٓ/ٕلبٌان للطبري: ، جامع ا2ٕٓ-5ٕٙ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم: ٘)
، والطبري فً 1ٙٔ/ٔ. وذهب إلٌه: الزجاج فً معانً المرآن: ٕٔٔ/ٔ، زاد المسٌر البن الجوزي: ٙ٘ٔ/ٔ

، 12ٕ/ٔ، وابن عطٌة فً المحرر الوجٌز: ٙ٘ٔ/ٔ، والماوردي فً النكت والعٌون: ٕٖٔ/ٕجامع البٌان: 
، وابن كثٌر فً تفسٌر المرآن ٕٗ/ٕ، والمرطبً فً الجامع ألحكام المرآن: 5ٔٔ/ٔوالرازي فً مفاتٌح الؽٌب: 

 ، وؼٌرهم.5ٕٗ/ٔ، والسمٌن الحلبً فً الدر المصون: ٘٘ٔ/ٔالعظٌم: 
 ٕٖٓ/ٕ(:ص1٘ٗٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 ٕٖٓ/ٕ(:ص11ٗٔ( انظر: تفسٌر الطبري)2)
 ٕٖٓ/ٕ(:ص1ٙٗٔ( انظر: تفسٌر الطبري)1)
 ٕٖٓ/ٕ(:ص12ٗٔبري)( انظر: تفسٌر الط5)
 .1ٙٔ/ٔ(:ص11ٗ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٓٔ)
 .1ٙٔ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:ٔٔ)
 .1ٙٔ/ٔ(:ص11ٖ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٕٔ)
 ٕٖٓ/ٕ(:ص15ٗٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٖٔ)
 .1ٙٔ/ٔ( انظر: معانً المرآن: للزجاج:ٗٔ)
 ٕٖٓ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ص٘ٔ)
 .ٖ٘ٗ/ٕء البٌان: ( انظر: أضواٙٔ)
( للبخاري ، ولال الحافظ ابن حجر فً "النكت الظراؾ" : ٓٔ/ٕٔ(وكذا عزاه المزي فً تحفة األشراؾ )2ٔ)

 أر هذا الموضع فً صحٌح البخاري ، ولد وصله أحمد والطبرانً وصححه الحاكم".
/  ٕ، وابن سٌد الناس 1ٕٓ/  ٕ، والسهٌلً ٕٗٗ، ٕٔٗ/  ٕ، و " سٌرة ابن هشام " 1ٔ، 2ٔ/  ٔ(دٌوانه: 1ٔ)

 .ٖٔٔ، ٖٓٔ/  ٗ، و " تهذٌب ابن عساكر " 1ٔٔ
دُ  َجْعفَرٍ  أَبُو ونص الحدٌث: )حدٌث مرفوع( "أَْخبََرَنا ًُّ  َنْصرٍ  ْبنِ  أَْحَمدَ  ْبنُ  ُمَحمه ٌَْدالنِ ٌِْه ِبؤَْصبََهاَن  الصه ، بِِمَراَءتًِ َعلَ

ِ  َعْبدِ  بِْنتُ  فَاِطَمةُ  ، لُْلُت لَهُ : أَْخبََرتْكُمْ  َها ، أَْخَبَرَنا َّللاه ٌْ دُ  بَْكرٍ  أَبُو ، لَِراَءةً َعلَ ِ  َعْبدِ  ْبنُ  ُمَحمه  أَبُو ، أَْخَبَرنَا ِرٌذَةَ  ْبنِ  َّللاه
ٌَْمانُ  اْلمَاِسمِ  ًُّ  أَْحَمدَ  ْبنُ  سُلَ َبَراِن ثَنَا الطه ٌْبٍ  ْبنُ  ُمطهِلبُ  ، َحده ثَنَا األَْزِديُّ  شُعَ ِ  َعْبدُ  ، َحده ثَنًِ َصاِلحٍ  ْبنُ  َّللاه ٌْثُ  ، َحده ،  الله
ثَنًِ دِ  ، َعنْ  َؼِزٌهةَ  ْبنِ  عَُماَرةَ  ، َعنْ  ِهبللٍ  أَبًِ ْبنِ  َسِعٌدِ  ، َعنْ  ٌَِزٌدَ  ْبنُ  َخاِلدُ  َحده  ْبنِ  َسلََمةَ  أَبًِ ، َعنْ  إِْبَراِهٌمَ  ْبنِ  ُمَحمه
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 وجبرٌل رسول هللا ٌنادي        وروح المدس لٌس به خفاء
 فمالوا : أخبرنا وعن شهر بن حوشب األشعري : أن نفًرا من الٌهود سؤلوا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 

عن الروح. فمال : "أنشدكم باهلل وبؤٌامه عند بنً إسرابٌل، هل تعلمون أنه جبرٌل ؟ وهو الذي 
 .(ٔ)ٌؤتٌنً ؟" لالوا : نعم"

وفً صحٌح ابن حبان أظنه عن ابن مسعود أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال : "إن روح المدس  
 نفًسا لن تموت حتى تستكمل رزلها وأجلها فاتموا هللا وأجملوا فً الطلب"نفخ  فً روعً : إن 

(ٕ). 
 ، على ثبلثة ألوال:«روح المدس»، بـ-علٌه السبلم-«جبرٌل»واختلفوا فً سبب تسمٌة  

ًَ ُروحاً، ألَنهه بمنزلة األرواح لؤلبدان، ٌحًٌ بما ٌؤتً به من البٌنات من هللا عز  أحدها : أنه سُّمِ
ٌْنَاهُ{ ]األنعام:  ،(ٖ)وجل ٌَ ٌْتًا فَؤَْح [، أي: "كان كافًرا ٕٕٔكما لال عز وجل: }أََوَمْن َكاَن َم

 .(ٗ)فهدٌناه"
والثانً: أنه سمً روحاً، ألن الؽالب على جسمه الروحانٌة، لرلته، وكذلن سابر المبلبكة، وإنما 

 ً  . (٘)ٌختص به جبرٌل تشرٌفا
  وٌن هللا تعالى له روحاً من عنده من ؼٌر والدة .والثالث : أنه سمً روحاً، ألنه كان بتك

ٌَْن ُروحاً ِمْن  ٌْنَا ِإلَ المول الثانً:أن المراد بروح المدس: اإلنجٌل، كما لال فً المرآن:}َوَكذَِلَن أَْوَح
. وهذا لول (ٙ)[، وسمً به، ألن الدٌن ٌحٌا به ومصالح الدنٌا تنتظم ألجلهٕ٘أَْمِرنَا{ ]الشورى : 

 .(2)ابن زٌد
، لاله: ابن (1)والمول الثالث: أن روح المدس: اسم هللا األعظم الذي كان عٌسى ٌُحًٌِ به الموتى

 .(ٓٔ)، وروي نحوه عن سعٌد بن جبٌر(5)عباس فً رواٌة الضحان عنه

                                                                                                                                                                               

ْحَمنِ  َعْبدِ  ٌِْه َوَسلهَم ، لَالَ  َشةَ َعابِ  ، َعنْ  الره ُ َعَل ِ َصلهى َّللاه ٌِْهْم ِمْن َرْشِك  :  "، أَنه َرسُوَل َّللاه ًٌْشا فَإِنههُ أََشدُّ َعلَ اْهُجوا لَُر
ْبِن َماِلٍن ، ثُمه أَْرَسَل إَِلى  النهْبِل " ، َفؤَْرَسَل إَِلى اْبِن َرَواَحةَ ، فَمَاَل : اْهُجُهْم فََهَجاهُْم ، فَلَْم ٌَْرَض ، فَؤَْرَسَل ِإلَى َكْعبِ 

اِرِب بِذَنَبِهِ  ا َدَخَل َحسهاٌن ، لَاَل : لَْد آَن أَْن تُْرِسلُوا إَِلى َهذَا األََسِد الضه  ، َدلََع ِلَسانَهُ َفَجعََل َحسهاِن ْبِن ثَابٍِت ، فَلَمه
كُهُ ، فَمَاَل : َوالهِذي بَعَثََن بِاْلَحّكِ ألَْفِرٌَنه  ٌِْه َوَسلهَم : " ال تَْعَجْل فَإِنه ٌَُحّرِ ُ َعلَ ِ َصلهى َّللاه ُهْم فَْرَي األَِدٌِم ، فَمَاَل َرسُوُل َّللاه

ٌٍْش بِؤَْنَسابَِها ، َوإِنه ِلً فٌِِهْم نََسبًا َحتهى ٌَْخلَُص َلَن نََسبًِ " ، فَؤَتَاهُ َحسها ٌَا ٌن ثُمه َرَجَع ، فَمَاأَبَا بَْكٍر أَْعلَُم لَُر َل : 
ِ ، لَْد َخلََص ِلً نََسبَُن ، َوالهِذي بَعَثََن بِاْلَحّكِ ألَسُلهنهَن ِمْنُهْم َكَما تَُسلُّ الشهْعَرةُ مِ  َن اْلعَِجٌِن ، َلالَْت َعابَِشةُ : َرسُوَل َّللاه

ٌِْه َوَسلهَم ٌَمُوُل ِلَحسهاٍن : " إِ  ُ َعلَ ِ َصلهى َّللاه ِ فََسِمْعُت َرسُوَل َّللاه نه ُروَح اْلمُْدِس ال ٌََزاُل ٌَُإٌُِّدَن َما نَافَْحَت َعِن َّللاه
ٌِْه َوَسلهَم ٌَمُوُل : " َهَجاهُْم َحسهاٌن فََشفَى وَ  ُ َعلَ ِ َصلهى َّللاه لَاَل َحسهاٌن  . " اْشتَفَىَوَرسُوِلِه " ، لَاَل : فََسِمْعُت َرسُوَل َّللاه

ًدا فَؤََجْبتُ  ِ ِشٌَمتُهُ اْلَوفَاُء فَإِنه  : َهَجْوَت ُمَحمه ا َحِنٌفًا َرسُوَل َّللاه ًدا بَرا ِ فًِ ذَاَن اْلَجَزاُء َهَجْوَت ُمَحمه أَِبً  َعْنهُ َوِعْنَد َّللاه
ٍد ِمْنكُْم ِولَاُء ثََكْلُت بَُنٌهتًِ إِْن لَْم تََرْوَها تُثٌُِر النهْمَع ِمْن كَ  نَِفً َكَداُء تُنَاِزعُنًِ األَِعنهَة َوَواِلَدهُ َوِعْرِضً ِلْعِرْض ُمَحمه
ُمُهنه بِاْلُخُمِر النَِّساُء فَ  َراٍت تُلَّطِ ٌَاُدنَا ُمتََمّطِ َماُء تََظلُّ ِج إِْن أََعَرْضتُُم َعنها اْعتََمْرَنا ُمْصِعَداٍت َعلَى أَْكتَافَِها األََسُل الّظِ

ُ لَْد أَْرَسْلُت َعْبًدا ٌَمُوُل َوَكاَن اْلفَتُْح َواْنَكَشَؾ اْلِؽَطاُء َوإاِل فَاصْ  ُ فٌِِه َمْن ٌََشاُء َولَاَل َّللاه بُِروا ِلِضَراِب ٌَْوٌم ٌُِعزُّ َّللاه
ُ لَْد ٌَسهْرُت ُجْنًدا هُُم األَْنَصاُر عُْرَضتَُها اللِّمَاُء تبَلِلً ِمْن َمعَ  ٌَْس بِِه َخفَاُء َولَاَل َّللاه أَْو لِتَاٌل أَْو  ّدٍ كُله ٌَْوٍم ِسبَابٌ اْلَحكه لَ

ِ فٌَِنا َوُروُح  ِ ِمْنكُْم َوٌَْمَدُحهُ َوٌَْنُصُرهُ َسَواُء َوِجْبِرٌُل َرسُوُل َّللاه ٌَْس لَهُ ِكفَاُء َرَواهُ ِهَجاُء فََمْن ٌَْهُجو َرسُوَل َّللاه اْلمُْدِس لَ
ٌِْث ، ٌِْب ْبِن الله ِه ، بِإِْسنَاِدِه ، َوفًِ َصِحٌحِ ُمْسِلٍم : ٌَُباِرٌَن  ُمْسِلٌم بِنَْحِوِه ، َعْن َعْبِد اْلَمِلِن ْبِن شُعَ َعْن أَبٌِِه ، َعْن َجّدِ

 األَِعنهةَ".
 ، من طرٌك سلمة عن ابن إسحاق به.ٕٖٓ/ٕ(:ص15ٗٔ( أخرجه الطبري فً تفسٌره)ٔ)
زبٌد  ( من طرٌك أبً عبٌد عن هشٌم عن إسماعٌل بن أبً خالد عنٖٗٓ/ٗٔ(ورواه البؽوي فً شرح السنة )ٕ)

 الٌامً ، عمن أخبره ، عن ابن مسعود به مرفوًعا.
 .ٙ٘ٔ/ٔ( انظر: النكت والعٌون:ٖ)
 .ٖٓٔ/ٖ( التفسٌر البسٌط: ٗ)
 .ٙ٘ٔ/ٔ( انظر: النكت والعٌون:٘)
 (.1ٙ/ ٔ( زاد المسٌر فً علم التفسٌر البن الجوزي )ٙ)
 ، وؼٌرهما،ٖٔٔ/ٔ، وزاد المسٌر البن الجوزي: ٕٖٔ/ٕ(:ص 5ٓٗٔ( انظر: تفسٌر الطبري:)2)
 ، وؼٌرهما.2ٕٔ-2ٕٓ/ٔ، وتفسٌر ابن أبً حاتم: ٕٖٔ/ٕ(انظر: تفسٌر للطبري: 1)
 .5ٙٔ/ٔ(:ص11ٙ، وابن أبً حاتم)ٕٔٗ/ٕ(:ص5ٔٗٔ( انظر: تفسٌر الطبري)5)
 .5ٙٔ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:ٓٔ)

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4903
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، وإنما كان ذلن تؤٌٌداً له ألن تكوٌنه فً -علٌه السبلم-والمول الرابع: أن روح المدس عٌسى
 .(ٔ)و الذي هٌؤه ألن ٌؤتً بالمعجزات العظٌمةذلن الروح اللدنً ه

ولالوا " وسمى روَحه لُُدًسا; ألنه لم تتضمنه أصبلب الفحولة، ولم تشتمل علٌه أرحام   
 .(ٕ)الطوامث"

، وألن (ٖ)والمول األول أظهر، وهو لول الجمهور، ألن التسمٌة فٌه أظهر مما عداه 
ُ ٌَا -ثناإهجل -التؤٌٌد به على الحمٌمة، وألن هللا أخبر أنه أٌد عسى به فً لوله تعالى: }إِْذ لَاَل َّللاه

ٌَْن َوَعلى َواِلَدتَِن إِْذ أٌَهدتَُّن بُِروحِ اْلمُُدِس تَُكلُِّم النهاَس فًِ اْلَمْهِد  ِعٌَسى اْبَن َمْرٌََم اْذكُْر نِْعَمتًِ َعلَ
[ وهً تدل من جهتٌن على ٓٔٔالتهْوَراةَ َواإِلنِجٌَل{ ]المابدة:َوَكْهبًل َوإِْذ َعلهْمتَُن اْلِكتَاَب َواْلِحْكَمةَ وَ 
 ؼٌر اإلنجٌل:« روح المدس»أن 

[ ونزول اإلنجٌل على عٌسى كان ٓٔٔ: }تَُكلُِّم النهاَس فًِ اْلَمْهِد{]المابدة:-عز وجل-األولى: لوله 
 فً مرحلة الرجولة ال المهد.

كان ذكر اإلنجٌل مرة أخرى ال معنى له،"وذلن خلؾ من والثانٌة: أنه لو كان المراد به اإلنجٌل ل
، لكن لد ٌمال: إن (ٗ)ٌتعالى عن أن ٌخاطب عباده بما ال ٌفٌدهم به فابدة"-تعالى ذكره-الكبلم وهللا

الكبلم فً معرض االمتنان فإعادة ذكر اإلنجٌل مرة أخرى ال تخلو من فابدة; ألنه فً األول 
نان بالتعلٌم وهما شٌبان مختلفان لكن الجهة األولى ال جواب عنها. امتنان بالتؤٌٌد وفً الثانً امت

وكونه اسم هللا األعظم الذي كان عٌسى ٌحً به الموتى ٌحتاج إلى نمل صحٌح عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص. أما 
 فوجه تؤٌٌد عٌسى به متكلؾ. وهللا أعلم. -علٌه السبلم-كون المراد روح عٌسى

 [، ثبلثة ألوال:ٓٔٔالمابدة:وفً معنى }المُُدس{] 
نه من ؼٌر  ً عٌسى علٌه السبلم روح المدس، ألن هللا تعالى كوه أحدها : هو هللا تعالى، ولذلن سُّمِ

 . (1)، وابن زٌد(2)، وجعفر(ٙ)، والربٌع(٘)أب، وهذا لول الحسن

، لال ، كؤنه دل به على التطهر من الذنوب(5)والثانً : أن المدس: المطهر، لاله ابن عباس
العَّجاج

(ٔٓ): 
       (ٔٔ)لد َعِلَم المُدُّوس َربُّ المُْدس

 .(ٕٔ)والثالث : أن المدس البركة، وهو لول السدي
لال الواحدي:" وتؤٌٌد عٌسى بجبرٌل علٌهما السبلم هو أنه كان لرٌنه، ٌسٌر معه حٌثما  

لَهُ ُروُح اْلمُُدِس سار، وأًٌضا فإنه َصِعد به إلى السماء، ودلٌل هذا التؤوٌل: لوله عز  وجل: }لُْل نَزه
{ ]النحل:   .(ٖٔ)[، ٌعنً: جبرٌل"ِٕٓٔمْن َربَِّن بِاْلَحّكِ

ُم النهاَس فًِ اْلَمْهِد َوَكْهبًل{ ]المابدة :   [، أي:" وإذ تكلّم الناس فً ٓٔٔلوله تعالى:}تَُكلِّ
 .(ٗٔ)المهد صبٌّاً وفً الكهولة نبٌا"

                                                             

 .5ٓٔ/ٖ، مفاتٌح الؽٌب للرازي: 5ٕٗ/ٔ(انظر: الكشاؾ للزمخشري: ٔ)
 .ٕٖٕ/ٔ، وتفسٌر الثعلبً: ٖٔٔ/ٖالتفسٌر البسٌط: ( ٕ)
 .ٖٙٔ/ٕ( انظر: تفسٌر الرازي: ٖ)
 .ٕٕٖ/ٕ( تفسٌر الطبري: ٗ)
 .ٙ٘ٔ/ٔ( انظر: النكت والعٌون:٘)
 .5ٙٔ/ٔ(:ص112( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٙ)
 .ٕٕٖ/ٕ(:ص5ٖٗٔ( انظر: تفسٌر الطبري)2)
 .ٖٕٖ/ٕ(:ص5ٗٗٔ( انظر: تفسٌر الطبري)1)
 .5ٙٔ/ٔ(:ص115انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)( 5)
 )مادة: لدس(، وفٌه: )مولى( بدل )رب(. وبعده: ٖٓ٘٘/ ٙ، واللسان" ٖٔٔ/ٖ( انظر: التفسٌر البسٌط: ٓٔ)

 إن أبا العباس أولى نفس      بمعدن الملن المدٌم الِكرِس 
 .ٙ٘ٔ/ٔ( انظر: النكت والعٌون:ٔٔ)
 .5ٙٔ/ٔ(:ص111فسٌر ابن أبً حاتم)، وتٕٕٖ/ٕ(:ص5ٕٗٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٔ)
 .ٖٓٔ/ٖ( التفسٌر البسٌط: ٖٔ)
 .ٖٗٗصفوة التفاسٌر: (ٗٔ)
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تعالى ذكره: أنه أٌده بروح المدس صؽًٌرا فً المهد ، هذا خبر من هللا  لال الطبري:" 
 .(ٔ)وكهبل كبًٌرا"

أي : تدعو إلى هللا الناس فً صؽرن وكبرن. وضمن "تكلم" تدعو ;  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٕ)ألن كبلمه الناس فً كهولته لٌس بؤمر عجٌب"

ْنِجٌَل{ ]المابدة : لوله تعالى:}َوإِْذ َعلهْمتَُن اْلِكتَاَب َواْلِحْكَمةَ   [، َٓٔٔوالتهْوَراةَ َواإْلِ
 .(ٖ)أي:"واذكر نعمتً علٌن حٌن علمتن الكتابة والحكمة وهً العلم النافع مع التوراة واإِلنجٌل"

أي : الخط والفهم، }َوالتهْوَراةَ{: وهً المنزلة على موسى بن عمران  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٗ)لحدٌث وٌَُراد به ما هو أعم من ذلن "الكلٌم ، ولد ٌَِرُد لفظ التوراة فً ا

 [، لوالن:ٓٔٔوفً لوله تعالى:}َوإِْذ َعلهْمتَُن اْلِكتَاَب{ ]المابدة :  
 .(2)، والزمخشري(ٙ) ، والبؽوي(٘)أحدهما : ٌرٌد الخط . لاله الطبري

 والثانً : ٌرٌد الكتب فعبر عنها بالكتاب إرادة للجنس .
 لوالن:« الحكمة»وفً  

 أحدهما : أنها العلم بما فً تلن الكتب. 
 .(1)ٌعنً: العلم والفهم" لال البؽوي:" 

 .(5)لال الطبري:" هً الفهم بمعانً الكتاب الذي أنزلته إلٌن ، وهو اإلنجٌل "
 .(ٓٔ)والثانً : أنها جمٌع ما ٌحتاج إلٌه فً دٌنه ودنٌاه. ذكره الماوردي

 .(ٔٔ)م الصواب"}الحكمة{: الكبلم المحك لال الزمخشري:" 
ْنِجٌَل{ ]المابدة :  ولوله تعالى:}  لال الماوردي: " ٌرٌد تبلوتهما [، َٓٔٔوالتهْوَراةَ َواإْلِ
 .(ٕٔ)وتؤوٌلهم"
ٌِْر بِإِْذنًِ{ ]المابدة :   ٌْبَِة الطه ٌِن َكَه [، أي:" واذكر ٓٔٔلوله تعالى:}َوإِْذ تَْخلُُك ِمَن الّطِ

 .(ٖٔ)الطٌر بتٌسٌري وأمري"أٌضاً حٌن كنت تصّور الطٌن كصورة 
ٌعنً: بموله }تخلك{: تعمل وتصلح، من الطٌن كهٌبة الطٌر }بإذنً{،  لال الطبري:" 

 .(ٗٔ)ٌمول : بعونً على ذلن ، وعلٍم مّنً به"
 .(٘ٔ)}وإذ تخلك{ تجعل وتصور، }من الطٌن كهٌبة الطٌر{ كصورة الطٌر" لال البؽوي:" 
 .(ٙٔ)ى هٌبة الطابر بإذنً لن فً ذلن "أي : تصوره وتشكله عل لال ابن كثٌر:" 

 .(2ٔ)لال الزمخشري:" أى: ألدر لكم شٌبا مثل صورة الطٌر"

                                                             
 .ٕ٘ٔ-ٕٗٔ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٖٕٕ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .ٖ٘ٗ-ٖٗٗصفوة التفاسٌر: (ٖ)
 .ٖٕٕ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .ٕ٘ٔ/ٔٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘)
 .ٙٔٔ/ٖانظر: تفسٌر البؽوي: (ٙ)
 .5ٔٙ/ٔظر: الكشاؾ:ان (2)
 .ٙٔٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (1)
 .ٕ٘ٔ/ٔٔتفسٌر الطبري: (5)
 .1ٓ-25/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٓٔ)
 .5ٔٙ/ٔالكشاؾ: (ٔٔ)
 .1ٓ/ٕالنكت والعٌون: (ٕٔ)
 .ٖ٘ٗصفوة التفاسٌر: (ٖٔ)
 .ٕ٘ٔ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٗٔ)
 .ٙٔٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (٘ٔ)
 .ٖٕٕ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٙٔ)
 .ٖٗٙ/ٔالكشاؾ:( 2ٔ)
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لال مماتل:" فخلك الخفاش بإذن هللا ألنه أشد الخلك إنما هو لحم وشًء ٌطٌر بؽٌر رٌش 
 .(ٔ)فطار بإذن هللا"

الطٌر أشّد خلمًا ؟ لال ابن جرٌج:"لوله :}أنً أخلك لكم من الطٌن كهٌبة الطٌر{، لال: أّي 
 .(ٕ)لالوا : الخفاش ، إنما هو لحم. لال ففعل"

لال ابن إسحاق : "إّن عٌسى صلوات هللا علٌه جلَس ٌوًما مع ؼلمان من الكُتّاب ، فؤخذ طٌنًا 
، ثم لال : أجعل لكم من هذا الطٌن طابًرا ؟ لالوا : وتستطٌع ذلن! لال : نعم! بإذن ربً. ثم هٌّؤه 

ه فً هٌبة الطابر نفخ فٌه ، ثم لال : " كن طابًرا بإذن هللا " ، فخرج ٌطٌُر بٌن ، حتى إذا جعل
ت به  كفٌه. فخرج الؽلمان بذلن من أمره ، فذكروه لمعلّمهم فؤفشوه فً الناس. وترعرع ، فهمه

 .(ٖ)بنو إسرابٌل ، فلما خافت أمه علٌه حملته على ُحَمٌّرِ لها ، ثم خرجت به هاربة"
أٌضا:" ثم جعل هللا على ٌدٌه ٌعنً: عٌسى أمورا تدل به على لدرته فً  وعن ابن إسحاق

بعثه، بعث من ٌرٌد أن ٌبعث بعد الموت، وخلمه ما ٌشاء أن ٌخلك من شًء، ٌرى أو ال ٌرى 
 .(ٗ)فجعله ٌنفخ فً الطٌن فٌكون طٌرا بإذن هللا"

ًٌْرا بِإِْذِنً{ ]الم [، أي:" أي فتنفخ فً تلن ٓٔٔابدة : لوله تعالى:}فَتَْنفُُخ فٌَِها فَتَكُوُن َط
 .(٘)الصورة والهٌبة فتصبح طٌراً بؤمر هللا ومشٌبته"

 .(ٙ)ٌمول : فتنفخ فً الهٌبة ، لتكون الهٌبة والصورة طًٌرا بإذنً" لال الطبري:" 
أي : فتنفخ فً تلن الصورة التً شكلتها بإذنً لن فً ذلن ، فتكون  لال ابن كثٌر:" 

 .(2)طٌراً ذا روح بإذن هللا وخلمه"
 .(1)} فتكون طٌرا{ حٌا ٌطٌر" لال البؽوي:" 
 .(5)}بإذنً{، بتسهٌلى" لال الزمخشري:" 

 :(ٓٔ)وفً الُمتََولًِّ لنفخها وجهان

 وره من الطٌن كصورة الطٌر .أحدهما : أنه المسٌح ٌنفخ الروح فً الجسم الذي ص
 .-علٌه السبلم–والثانً : أنه جبرٌل 

 .(ٔٔ)لال الزمخشري:" ولٌل: لم ٌخلك ؼٌر الخفاش"
[، أي:" وتشفً األعمى ٓٔٔلوله تعالى:}َوتُْبِرُئ اأْلَْكَمهَ َواأْلَْبَرَص بِإِْذِنً{ ]المابدة :  

 .(ٕٔ)الذي الٌبصر واألبرص الذي استعصى شفاإه بؤمري ومشٌبتً"
 .(ٖٔ)وتصحح" لال البؽوي:أي:" 
ٌمول : وتشفً }األكمهَ{، وهو األعمى الذي ال ٌبصر شٌبًا ، المطموس  لال الطبري:" 

 .(ٗٔ)البصر، }واألبرص بإذنً{ 
 .(٘ٔ)لال مماتل:} اأْلَْكَمهَ {:" الذي ولدته أمه أعمى الذي لم ٌر النور لط فٌرد هللا بصره

                                                             

 .2ٕٙ/ٔ(تفسٌر مماتل بن سلٌمان:ٔ)
 .ٕٙٗ/ٙ(:ص2ٓ12( أخرجه الطبري)ٕ)
 .ٕٙٗ-ٕ٘ٗ/ٙ(:ص2ٓ1ٙ( أخرجه الطبري)ٖ)
 .٘٘ٙ/ٕ(:صٖٔٗ٘( أخرجه ابن أبً حاتم)ٗ)
 .ٖ٘ٗصفوة التفاسٌر: (٘)
 .ٕ٘ٔ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٖٕٕ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .ٙٔٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (1)
 .5ٔٙ/ٔالكشاؾ: (5)
 .1ٓ-25/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٓٔ)
 .ٖٗٙ/ٔ(الكشاؾ:ٔٔ)
 .ٖ٘ٗصفوة التفاسٌر: (ٕٔ)
 .ٙٔٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٖٔ)
 .ٕ٘ٔ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٗٔ)
 .22ٕ/ٔ( تفسٌر مماتل بن سلٌمان:٘ٔ)
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وضح، وإنّما خّص هذٌن ألنهما عمٌان وكان الؽالب على لال الثعلبً:"}األبرص{، الذي به 
 .(ٔ)زمن عٌسى الطّب فؤراهم هللا المعجزة من جنس ذلن داعٌا ال دواء له"

 ولد اختلؾ أهل التفسٌر فً معنى }األكمه{ على ألوال:
 .(ٕ)أحدها: أنه الذي ٌُبصر بالنهار، والٌبصر باللٌل.  لاله مجاهد

، (ٖ)ولدته أمه كذلن ولم ٌبصر ضوءا لط. لاله ابن عباسوالثانً: أنه األعمى الذي 
 .(2)، والزجاج(ٙ)، وأبو عبٌدة(٘)، ومماتل بن سلٌمان(ٗ)ولتادة

 .(1)ورّجحه ابن كثٌر، ولال: " وهو أشبه ; ألنه أبلػ فً المعجزة وألوى فً التحدي"
روي عن ابن  ، وكذلن(ٓٔ)، والسدي(5)والثالث: أنه األعمى على اإلطبلق. وهذا لول الحسن

 .(ٖٔ)-فً أحد لولٌه -، وعكرمة(ٕٔ)-فً أحد لولٌه-، ولتادة(ٔٔ)-فً أحد لولٌه-عباس
  .(ٗٔ)والرابع: أنه األعمش. لاله عكرمة

كما ٌمول هو المول الثانً، أي: الذي ٌولد أعمى، وعلٌه الجمهور،  -وهللا أعلم–والراجح 
الذي فٌه المعجزة، أما من ٌصٌب ابن حجر فً فتح الباري; ألن إبراء الذي ٌولد أعمى هو 

 .(٘ٔ)عٌنٌه مرض عارض، فهذا لد ٌعالجه الطب البشري
 :(ٙٔ)والمشهور فً كبلم العرب، أن األكمه، هو األعمى، لال سوٌد بن أبً كاهل

ا نزْع  ٌَّضتَا        فَْهَو ٌَْلَحى نَْفَسهُ لَمه ٌِْه َحتهى اْب ٌْنَ َهْت َع  َكمه
 :  (2ٔ)ومنه لول رإبة

ْجُت فَاْرتَده اْرتَِداَد األْكَمِه       فًِ َؼابِبلِت الَحابِِر الُمتَْهتِهِ   َهره
[، أي:" تحًٌ الموتى بؤمري ٓٔٔلوله تعالى:}َوإِْذ تُْخِرُج اْلَمْوتَى ِبإِْذنًِ{ ]المابدة :  

 .(1ٔ)ومشٌبتً"
 .(5ٔ)من لبورهم أحٌاء" لال البؽوي:أي:" 

أي: تدعوهم فٌمومون من لبورهم بإذن هللا ولدرته ، وإرادته  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٕٓ)ومشٌبته"
تخرجهم من المبور وتبعثهم. لٌل: أخرج سام بن نوح ورجلٌن لال الزمخشري:أي:" 

 .(ٕٔ)وامرأة وجارٌة"

                                                             

 .2ٔ/ٖ( تفسٌر الثعلبً:ٔ)
 .1ٕٗ/ٙ(:ص2ٓ11، وتفسٌر الطبري)ٕٕ٘( انظر: تفسٌر مجاهد:ٕ)
 .5ٕٗ/ٙ(:ص2ٓ5ٕانظر: تفسٌر الطبري)( ٖ)
 .1ٕٗ/ٙ(:ص2ٓ5ٓ( انظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
 .22ٕ/ٔ( انظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان:٘)
 .1٘ٔ/ٔ(:ص5ٖٗ( تفسٌر ابن المنذر)ٙ)
 .ٗٔٗ/ٔ( معانً المرآن:2)
 .ٗٗ/ٕ( تفسٌر ابن كثٌر:1)
 .5ٕٗ/ٙ(:ص2ٓ5ٙ( انظر: تفسٌر الطبري)5)
 .5ٕٗ/ٙ(:ص2ٓ5ٖالطبري)( انظر: تفسٌر ٓٔ)
 .5ٕٗ/ٙ(:ص2ٓ5ٙٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٔٔ)
 .5ٕٗ/ٙ(:ص2ٓ5٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٔ)
 .ٕٓٔ/ٔ(:ص5٘ٗ( انظر: تفسٌر ابن المنذر)ٖٔ)
 .5ٕٗ/ٙ(:ص2ٓ52( انظر: تفسٌر الطبري)ٗٔ)
 .2ٕٗ/ٙ( انظر: فتح الباري:٘ٔ)
 ، اللسان )كمه(. ٘ٓٗالمفضلٌات :  ( انظر:ٙٔ)
 .ٖٕٓ/  ٕ، وسٌرة ابن هشام 5ٖ/  ٔ، واللسان )كمه( )هرج( )تهته(، ومجاز المرآن  ٙٙٔدٌوانه : (2ٔ)
 .ٖ٘ٗصفوة التفاسٌر: (1ٔ)
 .ٙٔٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (5ٔ)
 .ٖٕٕ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٕٓ)
 .5ٔٙ/ٔالكشاؾ: (ٕٔ)
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بؤنه نبً  -عز وجل -لال مماتل:" ففعل ذلن وهم ٌنظرون وكان صنٌعه هذا آٌة من هللا
بٌل، فؤحٌا سام بن نوح بن ملن من الموت بإذن هللا،  فمالوا له: إن هذا ورسول إلى بنً إسرا

 .(ٔ)سحر فؤرنا آٌة نعلم أنن صادق"
روي عن عبدالصمد بن معفل، أنه سمع وهب بن منبه، لال: "لما صار عٌسى ابن اثنتً 
عشرة سنة ، أوحى هللا إلى أمه وهً بؤرض مصر ، وكانت هربت من لومها حٌن ولدته إلى 
أرض مصر:أِن اْطلُعً به إلى الشام. ففعلت الذي أمرت به. فلم تزل بالشام حتى كان ابن ثبلثٌن 
سنة ، وكانت نبّوته ثبلث سنٌن ، ثم رفعه هللا إلٌه لال : وزعم وهب أنه ربما اجتمع على عٌسى 

طك من المرضى فً الجماعة الواحدة خمسون ألفًا ، من أطاق منهم أن ٌبلؽه بلؽه ، ومن لم ٌ
 .(ٕ)منهم ذلن أتاه عٌسى ٌمشً إلٌه ، وإنما كان ٌداوٌهم بالدعاء إلى هللا"

دفعا لوهم من « بإذن هللا»لال الزمخشري:" وما كانت مداواته إال بالدعاء وحده. وكرر 
 .(ٖ)توهم فٌه البلهوتٌة"

 .(ٗ)ٌحًٌ األموات بـ: ٌا حى ٌا لٌوم" -علٌه السبلم-لال الكلبً: "كان عٌسى 
ً الهذٌل لال : "كان عٌسى ابن مرٌم ، علٌه السبلم ، إذا أراد أن ٌحًٌ الموتى وعن أب

صلى ركعتٌن ، ٌمرأ فً األولى : } تَبَاَرَن الهِذي بٌَِِدِه اْلُمْلُن { ]سورة الملن[ ، وفً الثانٌة : } الم. 
دعا بسبعة أسماء : ٌا  تَنزٌُل اْلِكتَاِب { ]سورة السجدة[. فإذا فرغ منهما مدح هللا وأثنى علٌه ، ثم

وكان إذا أصابته شدة دعا بسبعة  -لدٌم ، ٌا خفً ، ٌا دابم ، ٌا فرد ، ٌا وتر ، ٌا أحد ، ٌا صمد 
أخر : ٌا حً ، ٌا لٌوم ، ٌا هللا ، ٌا رحمن ، ٌا ذا الجبلل واإلكرام ، ٌا نور السموات واألرض ، 

 .(٘)وما بٌنهما ورب العرش العظٌم ، ٌا رب"
 .(ٙ)ثٌر:"وهذا أثر عجٌب جًدا"لال ابن ك

لال الثعلبً:" لٌل: أحٌا أربعة أنفس: عازر، وكان صّدٌما فؤرسل أخته إلى عٌسى أّن أخان 

عازر ٌموت فؤته وكان بٌنه وبٌن داره ثبلثة أٌّام فؤتاه هو وأصحابه فوجدوه لد مات منذ ثبلثة 
لبره وهو فً صخرة مطبمة. فمال  أٌّام، فمال ألخته: انطلمً بنا إلى لبره، فانطلمت معهم إلى

عٌسى: اللهم رّب السموات الّسبع واألرضٌن الّسبع، إنّن أرسلتنً إلى بنً إسرابٌل أدعوهم إلى 
دٌنن وأخبرهم أنًّ أحًٌ الموتى بإذنن فؤحًٌ عازر. لال: فمام عازر وودكه تمطر، فخرج من 

 لبره وبمً وولد له.
علٌه -على سرٌر ٌحمل فدعا هللا عٌسى  -علٌه السبلم-وابن العجوز مّر به مٌّتا على عٌسى 

فجلس على سرٌره ونّزل عن أعناق الرجال ولبس ثٌابه وحمل السرٌر على عنمه ورجع  -السبلم
 إلى أهله فبمً وولد له.

 والبنت العالر، لٌل له: أتحٌٌها ولد ماتت أمس؟ فدعا هللا فعاشت فبمٌت وولد لها.
باسم هللا األعظم فخرج من لبره ولد شاب نصؾ  -ه السبلمعلٌ-وسام بن نوح دعا عٌسى 

رأسه. فمال: لد لامت المٌامة؟ لال: ال ولكنً دعوتن باسم هللا األعظم. لال: ولم ٌكونوا ٌشٌبون 
، "فكلمه; ومات من ساعته، (2)فً ذلن الّزمان. وكان سام لد عاش خمسمابة سنة وهو شاب"

 .(1)ولد لهم"وأما الثبلثة الذٌن أحٌاهم عاشوا، و
وهذه األخبار بصرؾ النظر عن إمكان ولوع ما ورد فٌها، فإنها ال تعدو أن تكون من 
اإلسرابٌلٌات، التً وإن لم ٌكن عندنا ما ٌنفٌها، فلٌس عندنا ما ٌصدلها من خبر صحٌح عن 

                                                             

 .22ٕ/ٔ( تفسٌر مماتل بن سلٌمان:ٔ)
 .ٕٖٗ-ٖٔٗ/ٙ(:ص2ٓ51( أخرجه الطبري)ٕ)
 .ٖ٘ٙ/ٔ( الكشاؾ:ٖ)
 .2ٖ/ٖ( تفسٌر الثعلبً:ٗ)
 .ٕٕ٘-ٕٕٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .ٕٕٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .2ٖ-2ٕ/ٖ( تفسٌر الثعلبً:2)
 .ٕٖٔ/ٔ( تفسٌر السمعانً:1)
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ولى من السٌر وراء . واالكتفاء بإجمال المرآن فً مثل هذه المواطن، أ-ملسو هيلع هللا ىلص  -الصادق المعصوم 
 تفصٌبلت أخبار، هللا أعلم بصحتها وولوعها.

لال ابن كثٌر:" لال كثٌر من العلماء : بعث هللا كل نبً من األنبٌاء بمعجزة تناسب أهل 
زمانه ، فكان الؽالب على زمان موسى ، علٌه السبلم ، السحر وتعظٌم السحرة. فبعثه هللا 

حار ، فلما استٌمنوا أنها من عند العظٌم الجبار انمادوا بمعجزة بََهَرت األبصار وحٌرت كل س
لئلسبلم ، وصاروا من األبرار. وأما عٌسى ، علٌه السبلم ، فبُعث فً زمن األطباء وأصحاب 
علم الطبٌعة ، فجاءهم من اآلٌات بما ال سبٌل ألحد إلٌه ، إال أن ٌكون مإًٌدا من الذي شرع 

إحٌاء الجماد ، أو على مداواة األكمه ، واألبرص ، وبعث الشرٌعة. فمن أٌن للطبٌب لدرة على 
من هو فً لبره رهٌن إلى ٌوم التناد ؟ وكذلن دمحم ملسو هيلع هللا ىلص بعثه هللا فً زمن الفصحاء والبلؽاء 
ونحارٌر الشعراء ، فؤتاهم بكتاب من هللا ، عز وجل ، لو اجتمعت اإلنس والجن على أن ٌؤتوا 

ر من مثله ، أو بسورة من مثله لم ٌستطٌعوا أبًدا ، ولو كان بعضهم لبعض بمثله ، أو بعشر سو
 .(ٔ)ظهٌرا ، وما ذان إال ألن كبلم الرب ال ٌشبهه كبلم الخلك أبًدا"

[، أي:" ٓٔٔلوله تعالى:}َوإِْذ َكفَْفُت َبنًِ إِْسَرابٌَِل َعْنَن إِْذ ِجبْتَُهْم بِاْلبٌَِّنَاِت{ ]المابدة :  
ُت الٌهود من لتلن لّما هّموا وعزموا على الفتن بن حٌن جبتهم بالحجج واذكر حٌن منع

 .(ٕ)والمعجزات"
"منعت وصرفت، الٌهود، }عنن{ حٌن هموا بمتلن، }إذ جبتهم بالبٌنات{  لال البؽوي:أي: 

 .(ٖ)ٌعنً: الدالالت والمعجزات"
بمتلن،  }كففت{ معناه دفعت وصرفت  }بنً إسرابٌل عنن{، حٌن هموالال المرطبً:" 

 .(ٗ)}إذ جبتهم بالبٌنات{ أي: الدالالت والمعجزات، وهً المذكورة فً اآلٌة"
واذكر أًٌضا نعمتً علٌن بكّفًِ عنن بنً إسرابٌل إذ كففتهم عنن ،   لال الطبري:أي:" 

 .(٘)ولد هموا بمتلن إذ جبتهم باألِدلة واألعبلم المعجزة على نبّوتن ، وحمٌمة ما أرسلتن به إلٌهم"
ل ابن كثٌر:" أي : واذكر نعمتً علٌن فً كفً إٌاهم عنن حٌن جبتهم بالبراهٌن لا 

 .(ٙ)والحجج الماطعة على نبوتن ورسالتن من هللا إلٌهم"
[، أي:" فمال ٓٔٔلوله تعالى:}فَمَاَل الهِذٌَن َكَفُروا ِمْنُهْم إِْن َهذَا إِاله ِسْحٌر ُمبٌٌِن{ ]المابدة :  

 .(2)ٌإمنوا بن ما هذه الخوارق إِال سحٌر ظاهر واضح"الذٌن جحدوا نبوتن ولم 
 .(1)"ٌعنً: ما جاءهم به من البٌنات" لال البؽوي: 
ٌعنً: الذٌن لم ٌإمنوا بن وجحدوا نبوتن.}إن هذا{، أي: المعجزات،}إال  لال المرطبً:" 

 .(5)سحر مبٌن{"
، فنجٌتن منهم  لال ابن كثٌر:" فكذبون واتهمون بؤنن ساحر ، وسعوا فً لتلن وصلبن 

ًه ، وطهرتن من دنسهم ، وكفٌتن شرهم. وهذا ٌدل على أن هذا االمتنان كان من  ، ورفعتن إل
هللا إلٌه بعد رفعه إلى السماء الدنٌا ، أو ٌكون هذا االمتنان والعًا ٌوم المٌامة ، وعبر عنه بصٌؽة 

لع هللا علٌها رسوله محمًدا الماضً داللة على ولوعه ال محالة. وهذا من أسرار الؽٌوب التً أط
 .(ٔ)"-ملسو هيلع هللا ىلص-

                                                             

 .٘ٗ/ٕ( تفسٌر ابن كثٌر:ٔ)
 .ٖ٘ٗصفوة التفاسٌر: (ٕ)
 .ٙٔٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٖ)
 .ٖٖٙ/ٙتفسٌر المرطبً: (ٗ)
 .ٕٙٔ/ٔٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .ٕٕٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .ٖ٘ٗصفوة التفاسٌر: (2)
 .ٙٔٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (1)
 .ٖٖٙ/ٙتفسٌر المرطبً: (5)
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ٌعنً به عٌسى ، ٌمول : ٌبٌن بؤفعاله وما ٌؤتً به من هذه ، ٌعنً: «ساحر مبٌن»ولرئ: 
ًٌّ صادق  .(ٕ)األمور العجٌبة عن نفسه ، أنه ساحٌر ال نب

 الفوابد:
 سل إلٌهم.تذكٌر هذه األمة بما جرى لؤلمم السابمة لبلها ألنبٌابهم وَمن أُر -ٔ
من فوابد هذه اآلٌة الكرٌمة: بٌان تذكٌر هللا سبحانه وتعالى عباده بنعمه علٌهم، وهذا   -ٕ

ِ  :جاء فً المرآن فً ؼٌر موضع، مثل لوله تعالى ٌَُّها الهِذٌَن آَمنُوا اْذكُُروا نِْعَمةَ َّللاه }ٌَا أَ
ٌْكُْم{]األحزاب  ا كهذه اآلٌة، 5َعلَ ا مثل لوله تعالى[ أحٌانًا ٌكون عاما  :وأحٌاًنا ٌكون خاصا

[ وما أشبه ذلن، وإنما ٌُذّكر هللا العباد 1ٙ}َواْذكُُروا إِْذ كُْنتُْم لَِلٌبًل فََكثهَركُْم{]األعراؾ 
بالنعمة من أجل وجوب شكرها; ألن وجوب شكر المنعم ثابت سمعًا وعمبًل، أما السمع 

هللا، وما أشبه ذلن، وأما عمبًل فؤلنه  ففً المرآن مملوء: اشكروا، اشكرونً، اشكروا
لٌس من المروءة أن تمابل النعمة باإلساءة والكفر، فشكر المنعم إذن واجب سمعًا 

 وعمبًل، وفابدة التذكٌر بالنعم هو المٌام بالشكر.
ٌَا  :ومن فوابد هذه اآلٌة الكرٌمة: جواز نسبة اإلنسان إلى أمه إذا لم ٌكن له أب; لموله -ٖ {

َن َمْرٌََم{، وهل ٌمكن أن ٌكون لئلنسان أم ببل أب؟ الجواب: نعم، وذلن فٌما إذا ِعٌَسى ابْ 
نفى الزوج الولد عن نفسه فإنه ٌنتفً عنه بالشروط التً ذكرها الفمهاء رحمهم هللا، 
وكذلن ولد الزنا إذا لم ٌستلحمه الزانً فإنه له أم، ولٌس له أب، فإن استلحمه الزانً 

-عروؾ، وجمهور العلماء على أنه ال ٌلحمه بعموم لول النبً فالمسؤلة فٌها خبلؾ م
لكن لو لال لابل: إذا كانت نسبته إلى أمه توجب التساإالت، ، (ٖ)«َوِلْلعَاِهِر اْلَحَجرُ » :ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

 وأن ٌنكسر للبه، وأن ٌُساء إلى أمه، فهل ٌُعدل عن هذا؟
إلى أمه إذا لم ٌكن له أب على سبٌل اإلباحة الجواب: نعم، ٌُعدل عن هذا; ألن نسبته 

والجواز، فإذا كان ٌستلزم ما ٌإذي صاحبه فإنه ٌُعدل عنه إلى نسبته إلى آخر، إلى َمن؟ 
نمول: ننسبه إلى اسم ٌصح لكل إنسان، مثل: عبد هللا، عبد الرحمن، عبد الكرٌم، عبد 

أب أن ٌُنسب إلى أمه،  اللطٌؾ، وما أشبه ذلن، فعلى هذا نمول: األصل فٌمن لٌس له
من  * .فإن ُخشً من ذلن مضرة أو إٌذاء نُسب إلى َمن ٌصح أن ٌنطبك على كل أحد

فوابد اآلٌة الكرٌمة: أن األنبٌاء علٌهم الصبلة والسبلم ٌجب علٌهم الشكر كما ٌجب على 
 َمن أُرسل إلٌهم; ألن هللا أمر عٌسى أن ٌذكر نعمته علٌه وعلى أمه، ونمول: نعم، ٌجب

كان إمامهم دمحم صلى هللا علٌه »أشد الناس لٌاًما بشكر النعمة، فمد -أي األنبٌاء-وهم 
وعلى آله وسلم ٌموم فً اللٌل حتى تتوّرم لدماه وتتفّطر، فٌمال: ٌا رسول هللا، أتفعل هذا 

 .(ٗ)«ولد ؼفر هللا لن ما تمدم من ذنبن وما تؤخر؟ فٌمول:أَفَبَل أَكُوُن َعْبًدا َشكُوًرا؟
ٌَْن  :من فوابد هذه اآلٌة الكرٌمة: أن نعمة هللا على الوالدٌن نعمة على الولد; لمولهو -ٗ }َعلَ

َوَعلَى َواِلَدتَِن{، وال شن أنها نعمة على الولد كما هً نعمة على الوالد، والنعمة على 
الولد نعمة على الوالد؟ من باب المساواة أو األولى؟ من باب األْولى; ألن الولد بضعة 

إِنهَها »أبٌه كما لال النبً صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم فً فاطمة رضً هللا عنهامن 
فنعمة هللا على الولد فً الحمٌمة نعمة من هللا على ، (٘)«بَْضعَةٌ ِمنًِّ ٌَِرٌبُنًِ َما َرابََها

 الوالد.
أٌَهْدتَُن ِبُروِح }إِْذ  :ومن فوابد اآلٌة الكرٌمة: أن هللا تعالى ٌإٌد البشر بالمبلبكة; لموله  -٘

 اْلمُُدِس{.
 ومن فوابدها: هذه المزٌّة لجبرٌل علٌه السبلم; أنه ٌإٌد األنبٌاء والرسل. -ٙ

                                                                                                                                                                               
 .ٕٕٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .ٕٙٔ/ٔٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕ)
 .( من حدٌث عابشة ٖٙ/2٘ٗٔ(، ومسلم ) ٖٕ٘ٓمتفك علٌه;أخرجه البخاري )(ٖ)
 .( من حدٌث المؽٌرة بن شعبة1ٔ5/25ٕومسلم )  (،ٖٓٔٔمتفك علٌه; أخرجه البخاري )(ٗ)
 .( من حدٌث المسور بن مخرمة5/5ٖٕٗٗ(، ومسلم ) ٖٕٓ٘متفك علٌه; أخرجه البخاري )(٘)
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ومن فوابد هذه اآلٌة: اللمب الفاضل لجبرٌل }بُِروحِ اْلمُُدِس{ فإن المدس بمعنى الطهارة  -2
ة; أي: ذو هٌبة  حسنة، وهو والنزاهة من كل عٌب، فهو أي جبرٌل علٌه السبلم ذو ِمره

ٍة{]التكوٌر  :لوي كما لال عز وجل [، وله مكانة عند هللا عز وجل كما لال ٕٓ}ِذي لُوه
}ِعْنَد ِذي اْلَعْرِش َمِكٌٍن{، والٌهود ٌبؽضون جبرٌل وٌمولون: إنه ٌنزل بالعذاب،  :تعالى

 ولكنه ٌنزل بالعذاب على من ٌستحمه.
لتً أعطاها هللا تعالى عٌسى; وهً أنه ومن فوابد اآلٌة الكرٌمة: هذه اآلٌة العظٌمة ا -1

ٌكلم الناس فً المهد وكهبًل على السواء; أي أنه ٌتكلم بكبلم رصٌن بلٌػ عجٌب مع أنه 
 فً المهد.

ومن فوابد هذه اآلٌة الكرٌمة: التنصٌص على النعمة بالعلم والشرؾ والحكمة، وأنها  -5
ٌَْن َوَعلَى َواِلَدتَِن{، لكن أخص من مطلك النعمة; ألن مطلك النعمة سبك }اْذكُْر ِنعْ  َمتًِ َعلَ

ْنِجٌَل{، وعلى هذا فٌجب  :العلم خصه فمال }َوإِْذ َعلهْمتَُن اْلِكتَاَب َواْلِحْكَمةَ َوالتهْوَراةَ َواإْلِ
ه بالعلم الذي حرمه  على طالب العلم أن ٌشكر هللا تعالى على نعمته علٌه حٌث خصه

علٌه مع العلم بالعبادة والدعوة إلى هللا صار نعمة فوق كثًٌرا من الناس، وإذا مّن هللا 
}َوإِْن تُِطْع أَْكثََر َمْن فًِ  :نعمة، فكم من أناس ضلّوا عن سواء السبٌل; لال هللا عز وجل

ِ{]األنعام  [، واإلنسان إذا شعر بنعمة هللا علٌه بالعلم ٙٔٔاأْلَْرِض ٌُِضلُّوَن َعْن َسبٌِِل َّللاه
فإنه ٌزداد فرًحا وسروًرا ومثابرة وصبًرا على ما هو علٌه من طلب  والعبادة والدعوة

 العلم، وازدٌاد العبادة، ولوة الدعوة إلى هللا عز وجل.
ومن فوابد هذه اآلٌة الكرٌمة: التنصٌص على الحكمة; وهً معرفة أسرار الشرٌعة  -ٓٔ

د اإلنسان بصٌرة وؼاٌاتها وثمراتها، فإن معرفة ذلن ال شن أنها تزٌد اإلٌمان، وأنها تزٌ
من لدن حكٌم علٌم، ولهذا نمول: ال ٌمكن أن ٌوجد  -أي الشرابع-وإنها   .فً شرابع هللا

فً صرٌح المعمول ما ٌخالؾ صحٌح المنمول، فإن وجدت ما ٌنافٌه فاعلم أن األمر ال 
ٌخلو من أحد أمرٌن وال بد: إما أن عملن لٌس بصرٌح; ٌعنً فٌه شبهات أوجبت اختفاء 

وإما أن ٌكون النص ؼٌر صحٌح،  .لٌه، أو شهوات انطمس بها، نسؤل هللا العافٌةالحك ع
 عمل ٌكون أن أما ذلن، أشبه ما أو ملسو هيلع هللا ىلصٌكون حدٌثًا ضعٌفًا أو مكذوبًا على الرسول 

 .أبًدا ٌتنالض أن ٌمكن فبل صحٌح، ونمل والشهوات الشبهات من سالم صرٌح
ٌل كتابان من عند هللا عز وجل، وسبك أن ومن فوابد اآلٌة الكرٌمة: أن التوراة واإلنج -ٔٔ

للنا: إن عطفهما على الكتاب من باب عطؾ الخاص على العام إذا لم نمل إن المراد 
 بالكتاب الكتابة.

ومن فوابد هذه اآلٌة الكرٌمة: بٌان لدرة هللا تبارن وتعالى على إحٌاء الموتى، وعلى  -ٕٔ
ٌِْر{.﴿َوإِْذ تَْخلُ  إدخال الروح فً الجماد; من لوله} ٌْبَِة الطه ٌِن َكَه  ُك ِمَن الّطِ

ومن فوابدها: إطبلق لفظ الخلك على ما صنعه المخلوق، مثبًل لو صنعت باًبا تمول:  -ٖٔ
ُ أَْحَسُن اْلَخاِلِمٌَن{]المإمنون  :خلمت باًبا، وٌدل لهذا لول هللا تبارن وتعالى }فَتَبَاَرَن َّللاه

ِرٌَن: أَْحٌُوا َما َخلَْمتُمْ ٌَُماُل »[ ولوله فً الحدٌث الصحٌح:ٗٔ  ،(ٔ)«ِلْلُمَصّوِ
 فإن لال لابل: إذا أثبّت صفة الخلك للمخلوق فؤّي فرق بٌن خلك الخالك وخلك المخلوق؟ 

فالجواب: الفرق عظٌم جداا; خلك الخالك إٌجاد من عدم على ما ٌرٌد هللا عز وجل:}هَُو 
ٌَْؾ ٌَ  ُركُْم فًِ اأْلَْرَحاِم َك [، خلك المخلوق تحوٌل مخلوق هللا َٙشاُء{]آل عمران الهِذي ٌَُصّوِ

إلى صفة أخرى، وإال فاألصل منٌن؟ من هللا عز وجل; هل ٌمكن ألحد أن ٌجعل من 
الحجر ذهًبا؟ ال ٌمكن، لكن ٌمكن أن ٌجعل من الذهب حلٌاا، وأن ٌجعل منه على شكل 

جعلوه عجبًل، فافترق حٌوان كما جعلت بنو إسرابٌل الحلً الذي أخذوه من آل فرعون، 
الخلك المنسوب للخالك والخلك المنسوب للمخلوق، خلك المخلوق ٌعنً تحوٌل الشًء 

                                                             
 .( من حدٌث عابشة5ٙ/ 2ٕٓٔ(، ومسلم)ٕ٘ٓٔمتفك علٌه; أخرجه البخاري )(ٔ)
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من شًء إلى آخر ال ذاته ولكن صفاته، وأما خلك الخالك فهو إٌجاد من عدم، وهذا ال 
 ٌستطٌع أحد أن ٌفعله.

لماء الفن الذي من فوابد هذه اآلٌة الكرٌمة: أن هللا عز وجل جعل لعٌسى آٌة تُعجز ع
اشتهر فً حٌاته، فمد لٌل: إن عٌسى بن مرٌم علٌه الصبلة والسبلم اشتهر فً ولته 
الطب، وترلّى ترلًٌا عظًٌما، فجاء عٌسى بآٌات ال ٌستطٌع األطباء أن ٌموموا بها، كما 
أن السحر فً عهد موسى كان منتشًرا; فجاء موسى بآٌات تبطل سحرهم، وكما أن 

 .أعجزهم بكتاب تعالى هللا فجاء ;ملسو هيلع هللا ىلصب منتشرة فً عهد الرسول الببلؼة فً العر
ومن فوابد هذه اآلٌة الكرٌمة: أنه سبحانه وتعالى ٌختار من اآلٌات أشدها إعجاًزا، فإنه  

لم ٌمّن على عٌسى بؤن ٌخلك أرنبًا أو لطاا أو ما أشبه ذلن، بل طابًرا; ألن الطٌران فً 
تار هللا له أن ٌخلك طابًرا ٌعنً على صورة الجو أبلػ من المشً على األرض فاخ

 الطٌر.
ومن فوابد اآلٌة الكرٌمة: أن النفخ له تؤثٌر فً األجساد إذا أراد هللا عز وجل أن ٌُإثِّر;  -ٗٔ

ألنه نفخ فً الطٌر الذي صنعه فصار طابًرا كما فً المراءة األخرى، لما نفخ فٌه صار 
الروح، ومن ثم جاءت المراءة على حٌوانًا من الطٌور، ثم طار لتحمك أنه دخلته 

ٌتضمن نفًخا ورٌمًا، وهذا مإثّر  -كما نعلم جمٌعًا-المرٌض عن طرٌك النفث، والنفث 
بإذن هللا عز وجل، ولهذا لو أن المارئ صار ٌمرأ وٌؤخذ بؤصبعه من رٌمه وٌبل به مكان 

 األلم، أو ٌبل به المرٌض فبل أظنه ٌنفع، ال بد من نفخ مع رٌك.
بد هذه اآلٌة الكرٌمة: ما أعطاه هللا تعالى عٌسى من اآلٌات فً إبراء األكمه، من فوا  -٘ٔ

أنه  -وهللا أعلم-وهو الذي خلك ببل عٌن وال بصر، وهذه دلٌل على لدرة هللا، والظاهر 
ٌبربه فً الحال، ما ٌحتاج إلى عبلج، وإلى انتظار، الظاهر أنه ٌبربه فً الحال كما 

وعلى آله وسلم فً عٌن أبً لتادة رضً هللا عنه حٌن جرى للنبً صلى هللا علٌه 
ُجرحت فً أُحد، وبَرزت على خده، العٌن بَرزت على الخد، فؤُتً به إلى الرسول علٌه 

، سبحان (ٔ)الصبلة والسبلم فؤخذ العٌن وردها فً مكانها، وعادت كما كانت فً الحال
إِْبَراءه األكمه واألبرص الظاهر أنه هللا العظٌم! هذه المدرة ما ٌبلؽها األطباء، الظاهر أن 

 ٌكون فً الحال بدون معالجة وتردد.
ومن فوابد اآلٌة الكرٌمة: هذه اآلٌة العظٌمة لعٌسى أنه ٌخرج الموتى من المبور;  -ٙٔ

لموله}َوإِْذ تُْخِرُج اْلَمْوتَى ِبإِْذنًِ{، وهذه ال ٌمدر علٌها أحد، أما هل ٌبمى المٌت إذا خرج 
لٌس لنا فٌه كبلم، وال ٌنبؽً أن نتكلم فٌه، لماذا؟ ألن اآلٌة حصرت أو ال ٌبمى؟ هذا 

بإخراجه من لبره، أما هل ٌبمى وٌعٌش مع الناس أو ٌموت بعد أن خرج وبرز للناس، 
ثم ٌُدفن؟ فهذا لٌس لنا فً معرفته مصلحة ولٌس لنا أن نسؤل عنه; ألن اآلٌة حاصلة 

 .بدونه
راء األكمه، إبراء األبرص، إحٌاء الموتى، الدلٌل أن فً هذه الجمل األربع: الطٌر، إب -2ٔ

على أنه ال ٌمكن ألي بشر مهما أوتً أن ٌحصل له مراده إال بإذن هللا عز وجل; ألن 
كل جملة أو كل كلمة لٌدها هللا تعالى بإذنه لببل ٌدعً مدعٍ أن الخلك لهم استمبلل فً 

رد على المدرٌة، الذٌن ٌمولون: إن أفعالهم، فٌكون فً هذه الفابدة ٌكون لها فرع; وهو: ال
اإلنسان مستمل بعمله لٌس هلل فٌه إرادة، اإلنسان ٌؤكل وٌشرب، وٌدخل وٌخرج، 
وٌتحرن وٌسكن بإرادة تامة لٌس هلل فٌها تعلك، وهذا ٌعنً إثبات خالك مع هللا عز 
وجل، أو إثبات موجب للحوادث مع هللا عز وجل; ولهذا سُمٌّت المدرٌة مجوس هذه 

مة; ألن المجوس ٌمولون: إن الحوادث الكونٌة لها خالمان: ظلمة، ونور، وهإالء األ
ٌمولون: الحوادث فً الكون لها موجدان، كل واحد مستمل عن اآلخر: أفعال العباد 
ٌستمل بها العباد حتى إن بعضهم ٌمول: إن هللا ال ٌعلم من أفعال العباد إال ما ولع، وأما 

                                                             
 .( من حدٌث لتادة بن النعمان5ٗ٘ٔأخرجه أبو ٌعلى )(ٔ)
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 عز وجل، فوصفوا هللا تبارن وتعالى بالجهل فٌما هو فً ملكه ما لم ٌمع فبل ٌعلمه هللا
 تبارن وتعالى.

ومن فوابد هذه اآلٌة الكرٌمة: إثبات إذن هللا، ولٌُعلم أن اإلذن المضاؾ إلى هللا عز  -1ٔ
 وجل ٌنمسم إلى لسمٌن: 

 أحدهما: إذن كونً لدري: مثاله هذه اآلٌة }بِإِْذنًِ{.
}أَْم لَُهْم شَُرَكاُء َشَرعُوا لَُهْم  :مثاله لول هللا تبارن وتعالىوالثانً: إذن شرعً تعبدي، 

ُ{]الشورى  ٌِن َما لَْم ٌَؤْذَْن بِِه َّللاه  [ ما لم ٌؤذن به هللا شرًعا .ِٕٔمَن الّدِ
ومن فوابد اآلٌة: تشجٌع الداعً إلى هللا عز وجل الذي ٌؤتً باآلٌات البٌنات فإنه  -5ٔ

ٌِّنَاِت{، فكل إنسان  عُرضة لئلٌذاء; لموله:}َوإِذْ  َكَفْفُت بَنًِ إِْسَراِبٌَل َعْنَن ِإْذ ِجبْتَُهْم بِاْلبَ
ٌدعو إلى هللا وٌؤتً بالبراهٌن واألدلة ال بد أن ٌُسلهط علٌه من ٌُسلهط، ولكن هللا تعالى 

ٌِّنَاِت{.بموته ولدرته ٌَصرؾ عنه }َوإِْذ َكفَْفُت بَِنً إِْسَرابٌَِل َعْنَن إِْذ ِجبْتَُهْم بِالْ   بَ
ومن فوابد اآلٌة الكرٌمة: تمرد بنً إسرابٌل الذٌن كفروا، حٌث اّدعوا أن هذا سحر، بل  -ٕٓ

 .حصروا }إِْن َهذَا إِاله ِسْحٌر{، ٌعنً: وال ٌمكن أن ٌكون حماا
الحك، وٌعلمون أنه حك; ألن مثل  ومن فوابد هذه اآلٌة الكرٌمة: أن المإمنٌن ٌتبٌن لهم -ٕٔ

ذَا إِاله ِسْحٌر ُمبٌٌِن{ إنما ٌَصدر من أهل الكفر، أما المإمن فٌإمن هذا المول:}إِْن هَ 
 باآلٌات، وٌرى أنها حك وٌزٌد إٌمانه بها.

ومن فوابد اآلٌة الكرٌمة: أن عٌسى علٌه الصبلة والسبلم كؽٌره من الرسل جاء   -ٕٕ
هللا باآلٌات البٌنات; ٌعنً الواضحات التً ال تُشكل على أحد، ولد أخبر النبً صلى 

ُ إِاّل أَْعَطاهُ ِمَن اآْلٌَاِت َما ٌُْإِمُن َعلَى ِمثِْلِه »علٌه وعلى آله وسلم أنه: ٍ بََعثَهُ َّللاه ًّ َما ِمْن نَبِ
ولوال هذا لكان الناس معذورٌن أاله ٌُصدلوا; ٌعنً لوال اآلٌات مع الرسل ، (ٔ)«اْلبََشرُ 

}ُرُسبًل  :لوا، وعلٌه ٌكون لوله تعالىعلٌهم الصبلة والسبلم لكان الناس لهم عذر أاله ٌصد
سُِل{]النساء  ةٌ بَْعَد الرُّ ِ ُحجه ِرٌَن َوُمْنِذِرٌَن ِلببَله ٌَكُوَن ِللنهاِس َعلَى َّللاه [ ٌكون ممًٌدا ُ٘ٙٔمبَّشِ

بؤنهم أوتوا بآٌات ٌإمن على مثلها البشر، وآٌات األنبٌاء أنواع كثٌرة ٌجمعها أنها 
شٌخ اإلسبلم رحمه هللا فصبًل لٌما جداا جداا فً آخر كتابه معنوٌة وحسٌة، ولد ذكر 

الجواب الصحٌح لمن بدل دٌن المسٌح، ذكر فٌه آٌات النبً علٌه الصبلة والسبلم ولال: 
إن آٌاته نوعان: حسٌة ومعنوٌة، والحسٌة آفالٌة وأرضٌة، وّضح توضًٌحا كامبًل، وأن 

لذي كان آٌة فً ولته، وفٌما بعد إلى ٌوم من أعظم آٌاته، بل أعظم آٌات هذا المرآن، ا
ًه »المٌامة، ولهذا لال علٌه الصبلة والسبلم: ُ إِلَ ًٌ أَْوَحاهُ َّللاه أو  ،«َوِإنهَما الهِذي أُوتٌِتُهُ َوْح

; ألن المرآن بمً، وآٌات (ٕ)«فَؤَْرُجو أَْن أَكُوَن أَْكثََرهُْم تَابِعًا ٌَْوَم اْلِمٌَاَمةِ »كلمة نحوها 
 ٌاء انتهت بحٌاتهم فمط ما لبث ألوامهم أن حّرفوا الكتب من بعدهم.األنب
 المرآن

ٌُْت إِلَى اْلَحَواِرٌٌَِّن أَْن آِمنُوا بًِ َوبَِرسُوِلً لَالُوا آَمن ا َواْشَهْد بِؤَن نَا ُمْسِلُموَن ) ({ ٔٔٔ}َوإِْذ أَْوَح
 [ٔٔٔ]المائدة : 

 التفسٌر:
ألهمُت، وألمٌُت فً للوب جماعة من خلصابن أن ٌصدلوا نعمتً علٌن، إذ  -ٌا عٌسى-واذكر 

لنا ٌا ربنا، واشهد بؤننا خاضعون لن منمادون ألمرن.  بوحدانٌة هللا تعالى ونبوتن، فمالوا: صده
ٌُْت إِلَى اْلَحَواِرٌٌَِّن أَْن آِمنُوا بًِ َوِبَرسُوِلً{ ]المابدة :   [، أي:" ٔٔٔلوله تعالى:}َوإِْذ أَْوَح
نعمتً علٌن، إذ ألهمُت، وألمٌُت فً للوب جماعة من خلصابن أن ٌصدلوا  -عٌسى ٌا-واذكر 

 .(ٖ)بوحدانٌة هللا تعالى ونبوتن

                                                             
 .( عن أبً هرٌرة5ٖٕ/ٕ٘ٔ( ومسلم ) 51ٔٗجه البخاري )متفك علٌه; أخر(ٔ)
 ( من حدٌث أبً هرٌرة5ٖٕ/ٕ٘ٔ(، ومسلم ) 51ٔٗمتفك علٌه; أخرجه البخاري )(ٕ)
 .ٕٙٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
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أي : باهلل وبرسول هللا، وهذا أًٌضا من االمتنان  لال ابن كثٌر:} أَْن آِمنُوا بًِ َوِبَرسُوِلً{" 
 .(ٔ)علٌه ، علٌه السبلم ، بؤن جعل له أصحابًا وأنصاًرا"

 وحٌه إلى الحوارٌٌن وجوه:وفً 
 .(ٕ)أحدها : معناه: لذفت فً للوبهم، وهذا لول السدي

والثانً معناه: أَْلَهْمتُُهم أن ٌإمنوا بً ، وٌصدلوا أنن رسولً ، كما لال تعالى :} َوأَْوَحى َربَُّن 
 .(٘)معانًعن آخرٌن، واختاره الس (ٗ)وابن كثٌر (ٖ)[. حكاه الطبري 1ٙإِلَى النهْحِل{ ] النحل : 

 .(ٙ)ألهمتهم ولذفت فً للوبهم. ذكره البؽويوالثالث : 
 . (2)والرابع: ٌعنً ألمٌت إلٌهم باآلٌات التً أرٌتهم أن ٌإمنوا بً وبن. ذكره الماوردي

والخامس: المراد : وإذ أوحٌت إلٌهم بواسطتن ، فدعوتهم إلى اإلٌمان باهلل وبرسوله ، واستجابوا 
 .(1)فمالوا : } آَمنها َواْشَهْد ِبؤَنهنَا ُمْسِلُموَن {. لاله ابن كثٌرلن وانمادوا وتابعون ، 

، وذكره (5)معناه: األمر، أي: ألمٌت فً للوبهم وألهمتهم وأمرتهم، وهذا لول أبً عبٌدة والسادس:
 :(ٔٔ)، ومنه لول العجاج(ٓٔ)السمعانً

 بِإِْذنِه السهماُء، َواْطمؤَنهتِ الَحْمُد َّلِلِ الهِذي اْستَمهلِت                  
ِت   بِإْذنِِه األَْرُض وما تَعَتهِت              أَْوَحى لََها المََراَر فاْستَمَره

 أي: أمرها بالمرار. 
 :(ٕٔ)وفً التذكٌر بهذه النعمة لوالن

 أحدهما : أنها نعمة على الحوارٌٌن أن آمنوا ، فذكر هللا تعالى به عٌسى ألنهم أنصاره .
 الثانً : أنها نعمة على عٌسى ، ألنه جعل له أنصاراً من الحوارٌٌن لد آمنوا به .

 .(ٖٔ)والحوارٌون : "هم خواص عٌسى علٌه السبلم الذٌن استخلفهم من جملة الناس"
 .(ٗٔ)هم أتباع عٌسى علٌه السبلم" اْلَحَواِرٌُّوَن: لال ابن كثٌر:"

شدة البٌاض ، ومنه الحواري من الطعام لال الماوردي:"وأصل الحواري : الَحَور وهو 
 .(٘ٔ)لشدة بٌاضه ، والَحَور نماء بٌاض العٌن "

 واْختُِلؾ فً تسمٌتهم بالحوارٌٌن على ألوال :  
وا بذلن لبٌاض ثٌابهم، وهذا لول ابن عباس ، ومسلم (2ٔ)، وسعٌد بن جبٌر(ٙٔ)أحدها : انهم سُمُّ

 .(ٔ)البطٌن

                                                             
 .ٕٕٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .1ٕٔ-2ٕٔ/ٔٔ(:ص55ٕٕٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .1ٕٔ/ٔٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٕٕٗ/ٖانظر: تفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .21/ٕانظر: تفسٌر السمعانً: (٘)
 .ٙٔٔ/ٖانظر: تفسٌر البؽوي: (ٙ)
 .1ٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (2)
 .ٕٕٗ/ٖانظر: تفسٌر ابن كثٌر: (1)
 .2ٔٔ/ٖ، وتفسٌر البؽوي:1ٕٔ/ٔانظر: مجاز المرآن: (5)
 .21/ٕانظر: تفسٌر السمعانً: (ٓٔ)
/ ٖٔ، و"الكشؾ والبٌان" ٕٖٓ/ ٙعزة حسن، و"لسان العرب"، و"النكت والعٌون" : تح د. ٕٙٙدٌوانه": (ٔٔ)

، و"البحر المحٌط" ٔٔ٘/ ٘، و"المحرر الوجٌز" ٓٙ/ ٕٖ، و"التفسٌر الكبٌر" 5ٖ/ 1أ، و"زاد المسٌر"  ٖ٘ٔ
 .٘٘٘/ ٙ، و"الدر المصون" 2ٕ2/ 1، و"فتح الباري" ٔٓ٘/ 1

 ..ٌٕٙٙها أن استمري فاستمرت. "دٌوانه": ص ومعنى بٌت األرجوزة المذكور: أن أوحى إل
 .1ٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٕٔ)
 .1ٔ/ٕالنكت والعٌون: (ٖٔ)
 .ٕٕ٘/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٗٔ)
 .5ٖٙ/ٔ( النكت والعٌون:٘ٔ)
 .5٘ٙ/ٕ(:ص1ٖٙ٘( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٙٔ)
 .٘ٗٗ/ٙ(:ص2ٕٔٗ( انظر: تفسٌر الطبري)2ٔ)
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ارٌن ٌبٌضون الثٌاب ، وهذا لول ابن أبً نجٌح  -فً  (ٖ)، والضحان(ٕ)والثانً : أنهم كانوا لَصه
 .-أحد لولٌه

فً أحد -(ٗ)والثالث : أنهم خاصة األنبٌاء وصفوتهم، سموا بذلن لنماء للوبهم ، وهذا لول لتادة
 .(ٙ)، ورّجحه الزجاج(٘)، والضحان-لولٌه

 .(2)لاله سفٌان بن عٌٌنةوالرابع: ان الحواري: الناصر. 
 .(1)والخامس: أن الحواري: الوزٌر. لاله لتادة

لال الطبري:" وأشبه األلوال فً معنى "الحوارٌٌن"، لوُل من لال: " سموا بذلن لبٌاض   
  .(5)ثٌابهم، وألنهم كانوا ؼّسالٌن"

هللا لال ابن كثٌر:"والصحٌح أن الحواري الناصر ، كما ثبت فً الصحٌحٌن أن رسول   
ملسو هيلع هللا ىلص لما نَدَب الناس ٌوم األحزاب ، فانتدب الزبٌر، ثم ندبهم فانتَدَب الزبٌر ثم ندبهم فانتدب 

ٌْرُ »الزبٌر، فمال:  بَ ٍ َحَوارًٌا َوَحَواِرًٌ الزُّ ًّ  .(ٔٔ)"(ٓٔ)«إنه ِلُكّلِ نَِب
 .(ٕٔ)ٌا ربنا [، أي:" فمالوا: صدهلنأٔٔلوله تعالى:}لَالُوا آَمنها{ ]المابدة :  
[، أي:" واشهد بؤننا خاضعون لن ٔٔٔلوله تعالى:}َواْشَهْد بِؤَنهنَا ُمْسِلُموَن{ ]المابدة :  

 .(ٖٔ)منمادون ألمرن
 .(ٗٔ)أي : ألهموا ذلن فامتثلوا ما ألهموا" لال ابن كثٌر:" 
 :(٘ٔ)[، ٌحتمل وجهٌنٔٔٔو لوله تعالى:}َواْشَهْد ِبؤَنهَنا ُمْسِلُموَن{ ]المابدة :  

 أحدهما : أنهم أشهدوا عٌسى علٌه السبلم على إسبلمهم باهلل تعالى وبه .
 والثانً : أنهم أشهدوا هللا تعالى بذلن على أنفسهم .

 الفوابد:
ٌُْت{، ووحً هللا ٌنمسم إلى لسمٌن: وحً شرع  :إثبات وحً هللا عز وجل; لموله -ٔ }إِْذ أَْوَح

 ٌتعلك بالكون. ووحً إلهام، فاألول ٌتعلك بالشرع، والثانً
ومن فوابد هذه اآلٌة: أن عٌسى علٌه السبلم له حوارٌون، ٌعنً: أصحاب ذوو صفاء  -ٕ

ِ َكَما لَاَل  ٌَا أٌََُّها الهِذٌَن آَمنُوا كُونُوا أَْنَصاَر َّللاه فً مودتهم. اذكر آخر سورة الصؾ }
 ِ ٌٌَِّن َمْن أَْنَصاِري إِلَى َّللاه ِ{ ِعٌَسى اْبُن َمْرٌََم ِلْلَحَواِر ٌُّوَن نَْحُن أَْنَصاُر َّللاه  لَاَل اْلَحَواِر

امِ »[ وكما فً الحدٌثٗٔالصؾ ] ٌُْر ْبُن اْلعَوه َب ، َوإِنه َحَواِريه الزُّ ٍ َحَواِريٌّ ًّ ، (ٙٔ)«ِلكُّلِ نَِب
ِتً »هذه منمبة ال شن للزبٌر، لكن أبو بكر رضً هللا عنه، لال: َلْو كُْنُت متخذا ِمْن أُمه

 .(2ٔ)«اَلتهَخْذُت أَبَا بَْكرَخِلٌبًل 

                                                                                                                                                                               

 .5٘ٙ/ٕ(:ص1ٖٙ٘( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٔ)
 .ٙٗٗ/ٙ(:ص2ٕٔ٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٕ)
 .5٘ٙ/ٕ(:ص5ٖٙ٘( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٖ)
 .ٙٗٗ/ٙ(:ص2ٕٔٙ( انظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
 .ٙٗٗ/ٙ(:ص2ٕٔ2( انظر: تفسٌر الطبري)٘)
 .ٙٔٗ/ٔ( انظر: معانً المرآن:ٙ)
 .ٓٙٙ/ٕ(:ص2ٖٔ٘( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)2)
 .ٓٙٙ/ٕ(:ص2ٖٖ٘ابن أبً حاتم)( انظر: تفسٌر 1)
 .ٙٗٗ/ٙ( تفسٌر الطبري:5)
 .ٙٗ/ٕ( تفسٌر ابن كثٌر:ٓٔ)
 ( من حدٌث جابر رضً هللا عنه.ٕ٘ٔٗ( وصحٌح مسلم برلم )2ٔ5ٖصحٌح البخاري برلم )(ٔٔ)
 .ٕٙٔالتفسٌر المٌسر: (ٕٔ)
 .ٕٙٔالتفسٌر المٌسر: (ٖٔ)
 .ٕٕٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٗٔ)
 .1ٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (٘ٔ)
 .( من حدٌث جابر بن عبد هللا1ٗ/  ٕ٘ٔٗ( ومسلم )2ٕٙٔمتفك علٌه; البخاري )(ٙٔ)
 .( من حدٌث ابن عباسٖٙ٘ٙأخرجه البخاري )(2ٔ)
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}أَْن آِمنُوا  :ومن فوابد هذه اآلٌة الكرٌمة: أن اإلٌمان باهلل ال ٌتم إال باإلٌمان برسله; لموله -ٖ
اإِلٌَماُن »بًِ َوِبَرسُوِلً{، ولد بٌّن النبً صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم أن اإلٌمان هو 

هِ  بِاهللِ َوَمبَلبَِكتِِه َوُكتُبِِه َوُرسُِلهِ  ٌِْرِه َوَشّرِ ، هذه األركان ال بد (ٔ)«َواْلٌَْوِم اآْلِخِر، َواْلمََدِر َخ
 منها فً اإلٌمان، فمن نمص منها واحًدا لم ٌكن مإمًنا.

 ومن فوابد هذه اآلٌة: استجابة الحوارٌٌن لما أوحً إلٌهم به، حٌث لالوا: آمنا. -ٗ
َمنها{ ولم ٌمل: بن وبرسولن; ألن ومن فوابد اآلٌة: جواز حذؾ المعلوم، لموله:}لَالُوا آ -٘

هذا معلوم، فالمطلَك ٌُحَمل على الممٌهد إذا كان معلوًما، فإذا عمد اإلنسان عمًدا وذكر عند 
اإلٌجاب شروًطا، فمال اآلخر: لبلُت، أو لبلُت البٌع مثبًل، لال: بعتن هذا البٌت على أن 

لول البٌع ٌعنً بهذا الشرط وإن لم أسكن فٌه سنة، فمال: لبلُت البٌع، فٌثبت الشرط; ألن 
 ٌذَكر لكنه معلوم من السٌاق.

َنا  :ومن فوابد هذه اآلٌة: جواز استثبات الشًء باإلشهاد علٌه; لموله  -ٙ }اْشَهْد بِؤَنه
ٌُْت أُْشِهُدَن، َوأُْشِهُد َحَملَةَ َعْرِشَن، »ُمْسِلُموَن{، وفً الدعاء المؤثور: اللهُهمه ِإنًِّ أَْمَس

ًدا َعْبُدَن َوَمبَل  ٌَاَءَن، َوَجِمٌَع َخْلِمَن، ِبؤَنهَن أَْنَت هللاُ اَل ِإلَهَ إِاله أَْنَت، َوأَنه ُمَحمه بَِكتََن َوأَْنبِ
  ، هذا من أذكار المساء والصباح، على خبلؾ فً ثبوت الحدٌث.(ٕ)«َوَرسُولُنَ 

}آَمنها َواْشَهْد ِبؤَنهَنا ُمْسِلُموَن{  :ومن فوابد اآلٌة الكرٌمة: أن اإلٌمان هو اإلسبلم; لموله -2
[، ولم ٌمولوا: مإمنون، لالوا: مسلمون، فدل هذا على أن اإلٌمان هو ٔٔٔالمابدة ]

اإلسبلم، ولد ذهب إلى هذا جماعة من أهل العلم ولالوا: ال فرق بٌن اإلسبلم واإلٌمان، 
}فَؤَْخَرْجَنا َمْن َكاَن فٌَِها  :وتعالىواستدلوا بمثل هذه اآلٌة، واستدلوا أًٌضا بمول هللا تبارن 

ٌٍْت ِمَن اْلُمْسِلِمٌَن{]الذارٌات ِٖ٘مَن اْلُمْإِمنٌَِن ) ٌَْر بَ [، ولكن ٖٙ، ٖ٘( فََما َوَجْدنَا فٌَِها َؼ
هذا المول على إطبلله فٌه نظر، والصواب أن اإلسبلم إذا أفرد دخل فٌه اإلٌمان، وإذا 

}لَالَِت اأْلَْعَراُب  :ر، وٌدل لهذا التفصٌل لول هللا تعالىذكر مع اإلٌمان صار له معنى آخ
ٌَماُن فًِ لُلُوبِكُْم{  ا ٌَْدُخِل اإْلِ [ ٗٔالحجرات ]آَمنها لُْل لَْم تُْإِمنُوا َولَِكْن لُولُوا أَْسلَْمنَا َولَمه

ا ٌَدْ  ُخِل ٌعنً لم ٌدخل لكن لرٌبًا ٌدخل; ألن )لما( تفٌد النفً مع لرب المنفً، ﴿َولَمه
ٌَماُن فًِ لُلُوبِكُْم{، فنخرج هذه اآلٌة: أنهم جمعوا بٌن اإلٌمان واإلسبلم، فٌكون اإلٌمان  اإْلِ

ا ألوامر هللا ورسوله  .بالملوب واإلسبلم فً الجوارح، ٌعنً أنهم آمنوا وانمادوا انمٌاًدا تاما
 

 المرآن
ٌْنَا َمائَِدةً ِمَن الس َماِء لَاَل }إِْذ لَاَل اْلَحَواِرٌُّوَن ٌَا ِعٌَسى اْبَن َمْرٌََم  َل َعلَ َهْل ٌَْستَِطٌُع َربَُّن أَْن ٌُنَّزِ

َ إِْن كُْنتُْم ُمْإِمنٌَِن )  [ٕٔٔ({ ]المائدة : ٕٔٔات مُوا ّللا 
 التفسٌر:

واذكر إذ لال الحوارٌون: ٌا عٌسى بن مرٌم هل ٌستطٌع ربن إن سؤلته أن ٌنزل علٌنا مابدة 
فكان جوابه أن أمرهم بؤن ٌتموا عذاب هللا تعالى، إن كانوا مإمنٌن حكه طعام من السماء؟ 

 اإلٌمان.
ٌْنَا َمابَِدةً   َل َعلَ ٌَْستَِطٌُع َربَُّن أَْن ٌَُنّزِ  لوله تعالى:}إِْذ لَاَل اْلَحَواِرٌُّوَن ٌَا ِعٌَسى اْبَن َمْرٌََم َهْل 

الحوارٌون: ٌا عٌسى بن مرٌم هل ٌستطٌع [، أي:" واذكر إذ لال ِٕٔٔمَن السهَماِء{ ]المابدة : 
 .(ٖ)ربن إن سؤلته أن ٌنزل علٌنا مابدة طعام من السماء؟"

                                                             
 .( من حدٌث عمر بن الخطابٔ/  1أخرجه مسلم )(ٔ)
( من حدٌث أنس بن مالن دون لوله: وأنبٌاءن. وفً المعجم ٖٔٓ٘( والترمذي )5ٙٓ٘أخرجه أبو داود )(ٕ)

َوأُْشِهدُ َمبَلبَِكتََن، َوأَْنبٌَِاَءَن َوُرسُلََن، َوَجِمٌَع َخْلِمَن َعلَى َشَهاَدتًِ َعلَى نَْفِسً أَّنًِ (: »5ٖ٘ٙاألوسط للطبرانً )
ُ اَل إِلَهَ إاِله أَْنت  .«أَْشَهُد أَنهَن أَْنَت َّللاه

 .ٕٙٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
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، وهً «سورة المابدة»هذه لصة المابدة ، وإلٌها تنسب السورة فٌمال :  لال ابن كثٌر:" 
ها هللا مما امتن هللا به على عبده ورسوله عٌسى ، علٌه السبلم ، لما أجاب دعاءه بنزولها ، فؤنزل

 آٌة وداللة معجزة باهرة وحجة لاطعة.
ولد ذكر بعض األبمة أن لصة المابدة لٌست مذكورة فً اإلنجٌل ، وال ٌعرفها النصارى 

 .(ٔ)إال من المسلمٌن ، فاهلل أعلم"
، وفٌها (ٕ)بالنصب« ربن»بالتاء واإِلدؼام ، و« هل تهستطٌع ربهن»لرأ الكسابً وحده:و

 :وجهان
 .(ٖ)معناه هل تستدعً طاعة ربن فٌما تسؤله ، لاله الزجاجأحدهما : 

 .(٘)، وعابشة(ٗ)والثانً : هل تستطٌع أن تسؤل ربن ، لاله سعٌد بن جبٌر
 ، وفً ذلن التؤوٌل ثبلثة أوجه:(ٙ)ولرأ البالون:}هل ٌستطٌع ربن{، بالٌاء واإِلظهار

 .(2)ل استحكام معرفتهم باهلل تعالىأحدها : هل ٌمدر ربن ، فكان هذا السإال فً ابتداء أمرهم لب
 ، ألنهم سموا بالحوارٌٌن بعد إٌمانهم .(1)والثانً : معناه: هل ٌفعل ربن ، لاله الحسن

َن السهَمآِء{ لاله السدي َل َعلٌَنَا َمآبَِدةً ّمِ  .(5)والثالث : معناه:هل ٌستجٌب لن ربن وٌطٌعن،}أَن ٌَُنّزِ
الخوان علٌه طعام، ذكر بعضهم أنهم إنما سؤلوا ذلن هً : « المابدة»لال ابن كثٌر:" و

لحاجتهم وفمرهم فسؤلوا أن ٌنزل علٌهم مابدة كل ٌوم ٌمتاتون منها ، وٌتموون بها على 
 .(ٓٔ)العبادة"

لال لطرب:"والمابدة ال تكون مابدة حتى ٌكون علٌها طعام، فإن لم ٌكن لٌل: 
 :(ٕٔ)وجهان« مابدة»وفً تسمٌتها 

 :(ٖٔ)أحدهما : ألنها تمٌد ما علٌها أي تعطً، لال رإبة
 نُْهِدي ُرُإوَس المتَْرفٌَن األْنَداْد              إَلى أَِمٌِر الُمْإِمنٌَِن الُمْمتَاْد 

 أي: المستعطً .
، ومنه (ٗٔ)والثانً : لحركتها بما علٌها من لولهم : َماَد الشًء إذا مال وتحرن ، اختاره الزجاج

 :(٘ٔ)اعرلول  الش
 لعلن بان إن تؽنت حمامة                  ٌمٌد ؼصن من األٌن مابل

َ إِْن كُْنتُْم ُمْإِمِنٌَن{ ]المابدة :  [، أي:" اتموا هللا فً أمثال ٕٔٔلوله تعالى:}لَاَل اتهمُوا َّللاه
 .(ٙٔ)هذه األسبلة إن كنتم مصدلٌن بكمال لدرته تعالى"

 .(ٔ)أي: ال تشكوا فً لدرته" لال البؽوي:"

                                                             
 .ٕٕ٘/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .5ٕٗسبعة فً المراءات:انظر: ال (ٕ)
 .ٕٕٓ/ٕانظر: معانً المرآن: (ٖ)
 .5ٕٔ/ٔٔ(:ص55ٕٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .5ٕٔ/ٔٔ(:ص55ٖٕٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .5ٕٗانظر: السبعة فً المراءات: (ٙ)
 .1ٕ/ٕانظر: النكت والعٌون: (2)
 .1ٕ/ٕانظر: النكت والعٌون: (1)
 .ٕٕٕ/ٔٔ(:ص55ٕٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .ٕٕ٘/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٓٔ)
 .1ٕ/ٕالنكت والعٌون: (ٔٔ)
 .1ٕ/ٕ، و النكت والعٌون:ٕٕٓ/ٕانظر:معانً المرآن للزجاج: (ٕٔ)
 .، وواللسان "مٌد"ٖٕٕ/ٔٔ، وتفسٌر الطبري: 1ٖٔ/  ٔ، ومجاز المرآن ألبً عبٌدة  ٓٗدٌوانه : (ٖٔ)
 .ٕٕٓ/ٕانظر: معانً المرآن: (ٗٔ)
 .2ٖٙ/ٙ، والمرطبً فً تفسٌره:1ٕ/ٕالمارودي فً النكت والعٌون: البٌت من شواهد (٘ٔ)
 .ٖ٘ٗصفوة التفاسٌر: (ٙٔ)
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لال ابن كثٌر:" أي : فؤجابهم المسٌح ، علٌه السبلم ، لاببل لهم : اتموا هللا ، وال تسؤلوا 
 .(ٕ)هذا ، فعساه أن ٌكون فتنة لكم ، وتوكلوا على هللا فً طلب الرزق إن كنتم مإمنٌن "

د به أي: اكتفوا بطعام نهاهم عن التراح اآلٌات بعد اإلٌمان، ولٌل: أرا لال السمانً:"
 .(ٖ)األرض عن طعام السماء"

َ إِْن كُْنتُْم ُمْإِمنٌَِن{ ]المابدة : وفً   :(ٗ)[، وجهانٕٔٔلوله تعالى:}لَاَل اتهمُوا َّللاه
 أحدهما : ٌعنً: اتموا معاصً هللا إن كنتم مإمنٌن به ، وإنما أمرهم بذلن ألنه أولى من سإالهم.

ً ِلعَنَِتِهم وإما استزادة لآلٌات منهم ، إن كنتم والثانً : ٌعنً: اتموا هللا  فى سإال األنبٌاء إما طلبا
 مإمنٌن بهم ومصدلٌن لهم ألن ما لامت به دالبل صدلهم ٌؽنٌكم عن استزادة اآلٌات منهم .

ٌٌّن المابلٌن له : }هل ٌستطٌع ربن أن ٌنزل   لال الطبري: المعنى:" لال عٌسى للحوار
السماء{ رالبوا هللا ، أٌها الموم ، وخافوه  أن ٌَنزل بكم من هللا عموبة على لولكم علٌنا مابدة من 

هذا ، فإن هللا ال ٌعجزه شًء أراده ، وفً شّككم فً لدرة هللا على إنزال مابدة من السماء ، كفٌر 
ًه على ما أتوعدكم به من عموبة هللا إٌاكم على  به ، فاتموا هللا أن ٌُنزل بكم نممته، إن كنتم مصدل

 .(٘)لولكم : }هل ٌستطٌع ربن أن ٌنزل علٌنا مابدة من السماء{ ؟"
 فإن للت: كٌؾ لالوا هل ٌستطٌع ربن بعد إٌمانهم وإخبلصهم ؟ لال الزمخشري:" 

لوله: }إذ  للت: ما وصفهم هللا باإلٌمان واإلخبلص، وإنما حكى ادعاءهم لهما، ثم أتبعه
وإنهم كانوا شاكٌن، ولوله: }هل ٌستطٌع ربن{ كبلم ال ٌرد  لال{ فإذن إن دعواهم كانت باطلة،

مثله عن مإمنٌن معظمٌن لربهم، وكذلن لول عٌسى علٌه السبلم لهم معناه: اتموا هللا وال تشكوا 
فً التداره واستطاعته، وال تمترحوا علٌه، وال تتحكموا ما تشتهون من اآلٌات فتهلكوا إذا 

 .(ٙ)إن كانت دعواكم لئلٌمان صحٌحة"عصٌتموه بعدها إن كنتم مإمنٌن 
لال ابن عباس:" فؤلبلت المبلبكة تطٌر بمابدةٍ من السماء علٌها سبعةُ أحواٍت وسبعة  

 .(2)أرؼفة ، حتى وضعتها بٌن أٌدٌهم ، فؤكل منها آخر الناس كما أكل منها أّولهم"
فؤنزل هللا علٌهم مابدة من السماء فٌها جمٌع الطهعام إال اللحم ، فؤكلوا  لال السدي:" 

 .(1)منها"
 الفوابد:
ٌَا  :من فوابد هذه اآلٌة: أن الحوارٌٌن مع كونهم خلًصا عندهم شًء من الجفاء; لمولهم -ٔ {

 .ِعٌَسى اْبَن َمْرٌََم{
بخبلؾ هذه فإن لال لابل: لعل شرٌعتهم تبٌح لهم أن ٌنادوا نبٌهم باسمه، 

َنكُْم َكُدَعاِء بَْعِضكُْم بَْعًضا{  :الشرٌعة فمد لال هللا تعالى ٌْ سُوِل بَ النور ]}اَل تَْجعَلُوا ُدَعاَء الره
[؟ للنا: ولٌكن ذلن، لكن هل من األدب أن ٌخاطبوا عٌسى بن مرٌم علٌه الصبلة ٖٙ

المابدة، أو األلٌك ما والسبلم باسمه، مع أنهم ٌرٌدون أن ٌدعوا هللا لهم لحصول هذه 
داموا ٌرٌدون أن ٌسؤل هللا أن ٌنادوه بوصؾ النبوة والرسالة; ألنه أنسب وألرب إلى 
إجابة دعوتهم؟ الجواب: الثانً ال شن، على كل حال هذا الخطاب ال شن أن فٌه شٌبًا 

 من الجفاء.
 فً لول عٌسى لهم }اتموا هللا{ دال على أنهم لالوا الباطل. -ٕ

                                                                                                                                                                               
 .2ٔٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٔ)
 .ٕٕ٘/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .1ٓ/ٕتفسٌر السمعانً: (ٖ)
 .1ٖ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٗ)
 .ٖٕٕ/ٔٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .5ٖٙ-5ٕٙ/ٔالكشاؾ: (ٙ)
 .ٕٕٕ/ٔٔ(:ص55ٕ٘ٔأخرجه الطبري) (2)
 .ٕٕٕ/ٔٔ(:ص55ٕٙٔأخرجه الطبري) (1)
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، والتموى: فً اصطبلح الشرع هو: "اتخاذ ولاٌة من عذاب هللا بفعل فضٌلة التموى -ٖ
ملسو هيلع هللا ىلص: "التمً ُمْلَجم والمتمً فوق المإمن -، لال رسول هللا (ٔ)أوامره، واجتناب نواهٌه" 

 .(ٕ)والطابع" 
 

نسؤله سبحانه وتعالى أن ٌوفمنا لمرضاته وٌجعلنا من الفابزٌن بجناته، وصلى هللا على 
 ٌدنا دمحم وآله وصحبه وسلم.س

----------------------------------------------- 

وبداٌته تفسٌر اآلٌة ، بإذن هللا الثالث عشر الجزءمن التفسٌر وٌلٌه  الثانً عشر الجزءانتهى 
 .«المائدة»( من سورة ٖٔٔ)

 

 

 

                                                             
 .1ٕ/ ٔتفسٌر ابن عثٌمٌن: (ٔ)
 .ٙٙ - ٘ٙالفوابد: (ٕ)


